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drejem miniaturowego ogródka, składa się bowlen wyłączcie z ceglanej obudowy pasa ziemi, 

w który· nie na śladów żadnej konstrukcji. Monumentalne wejście» z którego zachowały się 

filery /cegła suszona/ 1 szeroki próg /cegła paLona/, prowadziło do tego pomieszczenia od 

strony północnej, gdzie znajdował się szeroki przedsionek o charakterze atrium z basenem 

pośrodku, V trakcie późniejszej przebudowy basen ten otrzymał po stronie wewnętrznej próg 

obiegający Jego ściany. W próg ten wbudowane eą naczynia ceramiczna średniej wielkości, bę

dące pojemnikami o szerokim wylewie, Umieszczone w pozycji poziomej, mogły one stanowić 

rodzaj ocienionych zatok dla dekoracyjnych rybek pływających w basenie. Naczynia wbudowane 

są w narożniki basenu 1 pośrodku każdej z jego ścianek, a umocowane są grubą warstwą cemen

tu«

Pomieszczenia przylegające do willi od południa mają charakter gospodarczy. Niektóre 

spośród nich stanowiły magazyny z naczyniami zasobowymi i amforami wbudowanymi w posadzkę.

V ich konstrukcji użyto ponownie dużych bloków wapiennych pochodzących z budowli wcześniej

szych, być może ptolemejskich. Pomieszczenia te sąsiadują z podwórzami, na których odkryto 

pozostałości pleców służących zapewne do produkcji wapna,

Bogaty materiał ceramiczny zawiera przede wszystkim dużą ilość naczyń produkcji egip

skiej 1 importowanych, wśród nich stemplowane Imadła z Inskrypcjami greckimi i łacińskimi. 

Najliczniej reprezentowana jest ceramika rzymska 1 bizantyjska, niemniej procent ceramiki 

ptolemojskiaj dowodzi najwyraźniej wcześniejszej, hellenistycznej zabudowy tego terenu. 

Podobnie przedstawia się pod względem chronologii materiał numizmatyczny obejmujący ok.

200 monet, których część jest dobrze zachowana. Figurki terrakotowe są najczęściej wyobra

żeniami bóstw egipskicg i greckich, takich jak Harpokrates, Вез, Iryda, Wenus, i Sarapis.

80stwa te przedstawione są toż w reliefie na niektórych lampkach oliwnych okresu rzymskie

go znalezionych podczas tej kampanii. Listą obiektów ruchomych uzupełniają ÏTegmenty posą

gów 1 figurek kamiennych oraz fajansowych, a także naczyń szklanych,
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Prowadzono eksplorację trzech wykopów zlokalizowanych ną kulminacji półwyspu. Pomiędzy 

tymi wykopami, których badanie rozpoczęto w l9B5r. otworzono dodatkowy wykop, w miejscu prze- 

widywanego przebiegu granicy pircell bucowlanych, dyniki uzyskane w trakcie tych badań pozwą* 

łaję sformułować następujące wnioski:

- Początek systematycznego wykorzystywania zbadanej części stanowiska można ustalić na

X1I/XIH w./wobec braku charakterystycznych zabytków trzeba poczekać na wyniki analiz I4C/. 

W tym czasie byl to toron, na którym dokonywano obróbki ryb, σ czym świadczę warstwy zawie

rające duże ilości ości, przykrywające bezpośrednio piasek morski odsłonięty przez wodę w 

wyniku regresji morza;

* po podniesieniu terenu w wyniku kilkakrotnych niwelacji n ak. fiO cm wykorzystana pod zwartą 

zabudowę, zorganizowaną w typowe dla portowych miaat średniowiecznej Norwegii, podłużne 

parcele ułożone prostopadle do llni brzegowej. Nastąpiło to w XIII w.-,

-* budynki Średniowieczne miały konstrukcję typową dla normańskiego osadnictwa w rejonie pół

nocnego Atlantyku, najlepiej poznaną i utrzymującą się aż do czasów nowożytnych na Islandii. 

Była to konstrukcja szkieletowa, z dachem wspartym na sochach spiętrzonych /?/ 1' ścianami 

wzniesionymi z kamieni 1 darni. Dach pokrywano również darnią układaną na płatach kory 

brzozowej. Cechą szczególną odkrytych konstrukcji było wykorzystywanie części lodzi do 

szalowania ścian wewnętrznych;

- sugerowaną przez Źródła pisane wiodącą rolę gospodarczą osady w całym systemie osadnictwa 

arktycznego północnej Norwegii potwierdzają znaleziska importów /głównie ceramika/pochodzą

cych z Włoch, Półwyspu Iberyjskiego /?/, Francji, Anglii, Niderlandów, Niemiec i rejonu 

Korzą Bałtyckiego;

- stwierdzono ślady wyspecjalizowanego rzemiosła: szewstwo / na wysokie poziomie, nie ustę

pującym standardom europejskim/, szkutnictwn i obróbka kamienia mydlanego /eteatyt/ spro

wadzanego z południa w postaci surowych brył;

- 2nalezione liczne egzemplarza obuwia kobiecego i dziecięcego oraz ozdób kobiecych podważa

ją koncepcję, wysuwaną przez niektórych historyków, że vflgan było zamieszkane tylko sezono

wo przez samych mężczyzn gromadzących się tern tylko na czas połowu, obróbki 1 sprzedaży 

ryb;

Problemy, których rozwiązanie będzie wymagało podjęcia dalszych badań wykopaliskowych

to:

- lokalizacja miejsca najwcześniejszego zasiedlenia stanowiska /pojedyńcze znaleziska suge

rują X-XI w./;

- przestrzenna organizacja strefy nadbrzeżnej;

- chronologia sąsiednich 5 /stanowisk - typowych dla północnej Norwegii kopców farsowych, 

tj. pozostałości oaad Jednodworczych,

Planowana jest kontynuowanie badań po opublikowaniu wyników wykopalisk 19Θ5-Β6Γ.


