
 
 
Fylkesarkeolog Trine Johnson 
 
Asbjørn og Martin Lind og Kjell Bakken hadde møte med Fylkesarkeolog Trine Johnsen 
forleden. Hun er fagansvarlig for arkeologfaget i Nordland Fylkeskommune. Vi hadde bedt om et 
møte for å gjennomgå de spennende fornminnene som Martin har funnet på Erikstad. ¨ 
 
Historielaget er selvsagt interessert i å få vite mest mulig om historien vår. Mens 
fylkesarkeologene har som jobb å sikre og verne fornminner. De har som jobb å sørge for at 
Kulturminneloven blir fulgt. De har derfor fredet det feltet på Erikstad der Martin har funnet at 
det er mange gjenstander i jorda.  
 
Vi håper det vil være mulig å få tatt opp flere gjenstander slik at vi kan få vite mer om vår 
forhistorie. Men også fordi flere av gjenstandene viser tydelige tegn på brekkasje etter å ha vært 
utsatt for plog og harv. Flere vil sikkert bli brukket under neste pløying. 
 
Det ble et nyttig møte med gjensidig utveksling av synspunkter. Bildet viser Trine Johnson da 
hun holdt foredrag om vikingetidsfunn i Fauske. Her viser hun en ryggknappspenne fra Leivset, 
som også har en rik vikingetidshistorie. Beskrivelsen av funnet er slik:  



To fragmenter av en stor ryggknappspenne av typen R. 639, nemlig et stykke av underplaten og 
et stykke av bøilen. Av underplaten er den utskytende runding komplett bevart og desuten et 
stykke av de ophøiete sidekanter ovenfor, mens bunden her er borte. Av bøilen er ca. 2/3 bevart. 
Denne siste er av forgylt sølv, mens underplaten synes å være av forgylt bronse med sølvbelegg 
i gjennembrutt arbeide på undersiden. Undersidens ornamentikk er på den utskytende runding en 
rosettliknende figur, underplaten ellers har visstnokk vært opfyllt av entrelac av jevnbrede rette 
bånd. Bøilen har som vanlig et glatt felt under den manglende knapp. På hver side har der vært 
et ornert felt, hvorav bare det ene nå er bevart. Orneringen her består av et rosettliknende 
mønster som dog i sitt stilpreg peker tilbake på 700tallets dyreornamentikk. Sidekantens 
ornamentikk har for underplatens vedkommende vært den samme som ved typeeksemplaret, 
mens denne ornamentik i motsetning til på typeeksemplaret også fortsetter langs bøilen. 
Fragmentenes dimensjoner h.h.v. 8,1 x 6 cm og 7 x 2,9 cm.(fig.3.) 
Funnet høsten 1928 i en steinrøis på Nygård under Leivset (gnr. 83-84), Fauske s. og pgd., 
Nordland. Eieren har fjernet ca. 600 lass stein fra røisen og herunder fremkom sakene. Der skal 
på gården være flere store røiser. Innsendt gjennem Videnskapsselskapets Oldsaksamling, 
Trondhjem. Andre opplysninger: Innkjøpt.  


