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"Skipsgrav-tur"
fra Historiesenteret den 15. juni 05 klokken 18.00 Det
er åpent for alle. Våre medlemmer betaler honnørpris
kr 60. Kr 40 for skolebarn. Småbarn går gratis.
Samling igjen ved kirken kl 19. Det er jo en frivillig sak
om man vil gå i betalingsdelen av senteret. Du har
kanskje vært "guide" for familie og venner allerede.
- Vi fortsetter med bil fra Flaghaug til Grønhaug og
Storhaug.

«… Fleire enn 30 eldar lyser kring deg oppe på nutane
og på gravhaugane, der dei gamle vikingane ligg og
sov mellom våpen og gull… »
frå Jonsokaftan i Torvastad,
Fr.Ø. i Stavanger Avis 19. juli
1890.

jorden" på Avaldsnes prestegård omkring år 1800.
Gjenstandene er tapt, men tegninger finnes i Bergen
museum. Dreier det seg om et depot, eller gravfunn fra
forhistorisk tid? Og hva har maskene vært brukt til?
Flere tips går i retning av romersk jernalder, og det har
vært pekt på likheter med den romerske ansiktsmasken
i Illerupfunnet og beslagene på bronsekjelen fra
Öremölla i Skåne. På Avaldsnes prestegård ble i 1830årene gravd frem det rikeste gravfunnet vi har bevart i
Norge fra yngre romertid, Flagghaugfunnet. Tips og
gode idéer om bronsemaskene mottas med takk.
(klippet fra forsker Frans-Arne Stylegar sine sider om
nordisk arkeologi) http://arkeologi.blogspot.com/ funnet
på Google:

Ansiktsmasker
Disse ansiktsmaskene av
bronse ble funnet "dypt i

Flere sentre
Men også museer som helt eller delvis befatter seg
med arkeologi, men som ikke (eller bare i liten grad)
har forvaltningsoppgaver innenfor kulturminnevernet,
har et nærvær på nettet. Noen få eksempler, som
hver på sin måte har søkt å møte utfordringen med
webbasert formidling:

Lofotr – vikingmuseet på Borg, Leknes i Lofoten, fremstår
som et aktivt og friskt museum. De oversiktlige sidene
inneholder blant annet informasjon om utgravningene på
Borg og om museets virksomhet. Nettstedet til
Midgardsenteret på Borre i Vestfold gir et dynamisk innsyn
i mye av det som foregår innenfor arkeologien i fylket.
Nordvegen på Avaldsnes er på flere vis et sørvestnorsk
sidestykke til Midgardsenteret, men websidene har en
betydelig vei å gå før, de kan matche det nyåpnede
senterets kvalitet. (klipp F-A S)

Junikveld på Karm
«Rundt hvert furet fattig Vær
rundt hvert saltgrått Vesterskjær
lægger havet blødt sin Arm. –
Det er Junikvæld på
Karm»
(foto: Roald Østensjø)
Fr.Ø. 1911
Haugesund Dagblad på Marie Øvrebøs 70 årsdag:
…Hans store og meget sjeldne boksamling, i sitt
slags den største her i distriktet, skjenket fru Øvrebø
efter hans død til Haugesunds Folkebibliotek. Det var
nok med blandede følelser hun gjorde det, for hun
var sikkert blitt meget glad i denne bokskatten. Men
hun mente at den burde sikres for eftertiden, og
samtidig bli til nytte for flest mulig. Derfor var det at
hun efter mange overveielser fant det riktigst aa
skjenke den til biblioteket her, hvor den, samlet i
«Øvrebørommet», vil staa som et varig minne om
hennes mann og ogsaa om henne selv.

Fru
Fru
Fru
Fru
Fru
Fru
Fru Marie er et fint og godt, men meget beskjedent
menneske…
Foregangsmannen, «den her på Vestlandet kjendte arkeologiske
gransker» Fridtjof Øvrebøs bauta står på sørsiden av Olavskirken
på Avaldsnes. Graven, der også hustru ”Helvig Marie HaugeØvrebø” (sic!) ligger, finner vi på Torvastad Østre Kirkegård, på
en forhøyning 15 meter innenfor porten.

Kontoret er åpent onsdager høsten 2005:
31.aug. 14.+28. sept. 12.+26. okt. 9.+30. nov.

Åpent kontor
Hver andre og siste onsdag i måneden
kl. 19-20
Om det kolliderer med møter samme
dag: 18 – 19
Nytt, stort rom på grunnplanet i nordre
fløy av Torvastad Kulturhus
Lån blant hundrevis av bøker.
Gjenstander, bilder arkivstoff m.m.

Kongens død
«Kongens død i et førstatlig rike. Skipsgravsritualer i Avaldsnes-området og aspekter ved konstituering av
kongemakt og kongerike 700–950 e.Kr.» er tittelen på Arnfrid Opedals
doktorgradsavhandling som nå er publisert.
Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, Acta Humaniora 228, Unipub.
Universitetet i Oslo. Oslo 2005.
Arnfrid Opedal (f. 1965) tok sin magistergrad i arkeologi ved Universitetet i Oslo i 1994 med
avhandlingen «Arkeologien og det nasjonale: gårdshistorisk forskning og nasjonale
identitetsprosesser i tiden 1905–1955». Etter avsluttet magistergrad har Opedal blant annet
arbeidet som arkeolog ved Arkeologisk museum i Stavanger, hos Fylkeskonservatoren i
Vest-Agder fylkeskommune og i flere omganger vært spesialkonsulent for
Avaldsnesprosjektet», Karmøy kommune.
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Ansvaret for NH

(foto: Aadne Utvik)

Det oppleves som
uheldig at ansvaret
for NH ikke er samlet.
FrØ-bladet får vite at
det nå er delt i tre.
Marit Synnøve Vea
har det faglige
ansvaret, Karmøy
Kulturopplevelser har
ansvaret for den
daglige drift og
kafeteriaen. Og
eiendomsavdelingene
har bygningen, både
utvendig og
innvendig.
I den grad pynting,
annen utsmykning
eller utplassering av
ønsket
tilleggsinformasjon skal eller bør foretas i lokalene, ser situasjonen ut til å være
preget av et snev av handlingslammelse. Når kan N-KH regne med å ”flytte inn” med
aktivitet og kunnskapsbase? Vi ble tildelt klasserommet, da det var beste løsning i
billettfri sone.

Et minus med utstillingene i Nordvegen Historiesenter må nevnes. Både utlendinger og nordmenn
reagerer med undring på Husflidens kavalkade over dåpskjoler. Påkledde dukker henger loddrett ned
og vekker feil assosiasjoner. Hva med litt pen dandering som om de lå i armene til den som bærer til
dåpen, døpefonten står der. Og en forklarende tekst er på sin plass, nå forlater man underetasjen heller
en smule forvirret

Stølshistorie
Fra "Gardshistorien" viser vi Avaldsnesstølen nord for Vormedalsvannet. Tips oss
eller send gjerne andre bilder fra eksotiske steder i området vårt.

(foto: Roald Østensjø)

Kommer:
FrØ-kapselen;
mail med smånytt
fra leder
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FrØ og Smånytt
Gammeldags gudstjeneste – Torvastad kirke 125
-Torvastad kirke er 125 år til høsten. Kom i
gammeldagse klær.
Det blir gammeldags gudstjeneste den 18. sept.
Jubileumskomiteen utfordrer historielaget når det
gjelder rammen
rundt. Ridesenteret eller andre som disponerer hest
og vogn har nå en fin anledning til å ankomme via
gamle postveien for eksempel, og parkere hestene
der hestestallene var før. Eller kanskje heller samles
på Ungdomshuset for så å komme gående/kjørende
med hest til kirken noenlunde samlet?
Kirkegjengerne utfordres til å kle seg i gammeldagse klær – ta med nistekurv for eventuelt å ha
kirkekaffe på ”kirkebakken”.

%ss
52 81 16 18

returadresse:
Nord-Karmøy Historielag
Torvastad Kulturhus

4260 TORVASTAD

-Forslag til sommertur: ferje til
Velkommen
Kvitsøy eller Utsira

både
medlemmer og
andre
interesserte!!!!

–Boktips:
Landbrukshistorie, 4 bind
www.karmoy.folkebibliotek.no Husk:
Onsdag
15/06 18.00,
Nordvegen
Historiesenter

