
LEDER 

Optimistiske etter nye funn 
Medlemmene av det tidligere «Fresjeborgens venner» er overbevist om at nok en puslespillbit er 
på plass. I går fant de nye keramikkskår i bakken ved hundeklubben 

 

25. november 2005 

Fordi området foreløpig ikke er fredet, har ildsjelene, som nå er medlemmer av Larvik historielag fått lov til å gjøre 

små utgravninger ved hundeklubbens lokaler ved Farris. 

Tre hull ble gravd ut, og jordhaugen ble møysommelig gjennomgått. Gamle keramikkskår og munkesteiner, en 

slags gammeldags murstein, ble funnet. 

– Dette har vi funnet lenger opp i bakken her før. Vi tror dette så absolutt kan tyde på at det har vært et ras her, 

sier Arne Schau i Larvik historielag. 

Den ivrige gjengen har fått fylkesarkeologens kontor, representert av arkeolog Christer Tønning, til å overvåke 

arbeidet. 

– Vi har fått faglig bekreftelse på at disse steinene og skårene stammer fra den rette tidsperioden tidligere, sier 

Schau. 

Mye tyder derfor på at også de nye funnene kommer fra samme kilde. 

Schau og hans kompanjonger håper og tror at den kilden er Fresjeborgen. 

Utgravningsstedene ble valgt etter at historielaget hyret inn en georadar for å sjekke området. 

– Den viste steinansamlinger på de stedene der vi graver, forklarer Schau. 

De såkalte munkesteinene er grovt tilhuggede steiner som ble brukt til å bygge med. 

– Petter B. Molaug i Norsk institutt for kulturminneforskning har sjekket steiner for oss tidligere, og bekreftet at de 

kommer fra den riktige perioden, sier Schau. 

Christer Tønning fra fylkesarkeologens kontor er ikke like optimistisk som historielagets engasjerte medlemmer. 

– Dette er interessant. Det betyr at vi er i utkanten av noe, men vi har jo ikke funnet kjernepunktet for raset 

foreløpig, sier Tønning. 

Han understreker at fylkesarkeologens rolle i utgravingen kun er å overvåke, ikke å delta. 

– De har fått tillatelse til å grave fordi området ikke er fredet ennå, sier han. 

Tønning vil verken utelukke eller bekrefte at funnene kan komme fra Fresjeborgen. 

Schau og de andre er derimot sikre i sin sak. 

– Vi har vært sikre på at dette er stedet lenge, og nå har vi fått det yterligere bekreftet, hevder Schau 
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