T 20383 Gravfunn fra merovingertid på Kalvhagen av Syrstad, gnr. 73, bnr. 7, Skaun k.,
Sør-Trøndelag:
1:
Spydspiss av jern. Spydspissen er relativt bredbladet, har egghjørner og en svak
fasettering på falen. Enden av falen er litt ufullstendig. Bevart lengde 30,5 cm, derav 21 cm
på bladet, som har hatt største bredde ca. 6,5 cm nederst. Sammen med spydspissen foreligger
trefragmenter fra falen, utskilt under konservering. Spydspissen kan nærmest jamnføres med
Gjessings "Valdresform" fra Bø, Vang i Oppland (Gjessing 1934:60ff, pl. XIV, nederst t.h.).
Vekt før konservering 397,4 g (T 20383:a).
2:
Sverd av jern. Enegget sverd med rett egg. Ryggen svinger ned mot eggen fra ca. 15
cm før odden. Øverst på klingen sitter rester av en metallholk i form av et omgående 1,5 cm
bredt bånd. Sammen med sverdet foreligger etter konservering en eske korroderte rester av
skjeden, samt korroderte rester av den omtalte holk/beslag. St.l. 80,5 cm, derav klingen 64,5
cm. St.b. på klingen 5,1 cm. (T 20383:b)
3:
Kniv av jern. Ufullstendig eksemplar i 11 fragmenter, hvorav ett fragment av blad og
odd, 2 fragmenter av tangen, 7 små, ubestemmelige fragmenter, samt et fragment av bladet,
avskallet under konservering. Ett tangefragment lar seg sette sammen med bladfragmentet.
Rett egg, ryggen krummer ned mot eggen i oddpartiet, og er skilt fra tangen med en rett
avsats. Tangerygg og bladrygg går over i hverandre. St. sammenhengende lengde 7,7 cm
(blad- og tangefragment), st. bladbredde ca. 2,2 cm, samlet vekt 22,4 gram. (T 20383:c)
4:
Nagler av jern, hvorav 2 fullstendige og 3 ufullstendige eksemplarer. St. mål 3,0 cm,
samlet vekt 11,2 gram. (T 20383:d)
5:
Hein av skifer, avlang form, parallelle sidekanter, samt parallelle, skrånende
endekanter (nærmest som et parallellogram). En av endekantene er en bruddflate. Heinen er
kun slipt langs de to smaleste sideflatene. St.l. 22,3 cm, st.b. 4,0 cm, st.t. 1,3 cm, vekt 208,7 g.
(T 20383:e)
6:
Båndformet gjenstand av jern med fastrustede trerester. Stykket er sannsynligvis en
tange eller lignende. St.l. 3,4 cm, vekt 6,7 gram. (T 20383:f)
7:
Ildslagningsstein av flint, medioavslag med knusespor etter ildslagning langs 4
sidekanter / plattformer. Korrosjonsrester av jern på en endekant. St.l. 2,5 cm, vekt 3,8 gram.
(T 20383:g)
8:
Fragment av bein, uregelmessig rektangulært fragment med to glatte, parallelle
sideflater. St.l. 1,1 cm, st.t. 0,4 cm, vekt 0,3 gram. (T 20383:h)
Funnet i forbindelse med planering av vei til bolighus. Spydspissen (a) ble funnet på
ca. 40 cm dybde, 4-5 m Ø for bolighus. Funnene (b-h) ble funnet under etterundersøkelse i
1983. Det ble da påvist 50 x 20 cm bred "grøft" i det underliggende fløssberget, orientert ca.
N-S. Funnstedet ligger i øvre del av en tidligere åker. F. av Dagfinn Syrstad,
etterundersøkelse ved Fredrik Gaustad.

