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SAMMENDRAG 
I tidsrommet fra 24. september til 11. oktober 2012 ble det gjennomført arkeologiske registeringer og utgravninger knyttet til 

erosjonssikringstiltak i Byglandsfjorden i Bygland, Aust-Agder. Arbeidet ble foretatt i forbindelse med at det ble gitt konsesjon 

for fortsatt regulering Byglands- og Åraksfjorden og prosjektet er utført som et sektoravgiftsprosjekt for kulturminner i vassdrag. 

Det ble gjennomført undersøkelser av én gravrøys fra bronsealder (id 51551), to steinalderboplasser (id 111553 og 111554) og et 

område med bosetningsspor fra jernalder (id 175687).  
 

Gravrøysa på Nånesodden (id 51551) ligger ytterst på et markert nes og i kanten av reguleringssonen til Byglandsfjorden. Før 

undersøkelsen var deler av røysa rast ut i fjorden som en følge av reguleringen. Halve gravhaugen ble gravet ut, og hele haugen 

har i ettertid blitt rekonstruert. 
 

Selve gravrøysa målte 6,5 x 5,5 meter ved undersøkelsen, men den har opprinnelig vært noe større. Høyden er 0,6 m og den har 

en hvelvet profil. Gravminnet består av stein med varierende størrelse som hviler på bart fjell og sandmasser. Under utgravningen 

ble det klart at gravminnet var dannet av opptil tre lag med stein. I røysa fremkom deler av et gravkammer dannet av fire kantsatte 

steinheller. Disse steinene dannet tre sider av et rektangel med en indre bredde på opptil 0,5 m. Det manglet kanthelle i SV, og 

kammeret hadde følgelig en sikker avgrensning i denne retningen. SV for steinhellene var det imidlertid et rektangulært område 

på ca. 2x0,5 m med mye småstein og enkelte heller. Dette området inngikk mest trolig som en del av det indre gravminnet. I 

tilknytning til området dominert av mindre stein ble det funnet en dekorert pinsett i bronselegering som trolig kan dateres til yngre 

bronsealder. I den utgravde delen av røysa lå det også ca. 192 g brente bein og noe kull. Det foreligger én C14-datering av bein fra 

røysa til yngre bronsealder/førromersk jernalder (770–431 calBC, Ua-47124).  
 

I forbindelse med prosjektet ble det videre gjennomført arbeid på to steinalderlokaliteter. På Rakkenesodden (id 111553) ble 

det samlet opp funn og foretatt prøvestikking på oversiden av erosjonskanten. I et av disse stikkene fremkom tre funn. Det ble 

også gjort 138 overflatefunn i selve reguleringssonen. De sistnevnte funnene ble relatert til et rutenett med 2x2 m store ruter. 

Videre ble det prøvestukket over erosjonskanten på lokalitet id 111554 på Stutteneset. Også her fremkom det funn. Feltarbeidet 

viste at det er bevart intakte funnførende lag på steinalderlokalitetene, på tross av kraftig erosjon. 
 

Vi foretok også maskinell sjakting og utgravning av bosetningsspor i beitemark på Berge (id 175687), i en om lag 130 m lang 

trasé som strakk seg ned til Byglandsfjorden. Det fremkom én kokegrop, to stolpehull, to mulige stolpehull, én grøft og én grop 

med ukjent funksjon ved dette arbeidet. Disse strukturene ble nærmere undersøkt. Trekull fra kokegropen har blitt vedartsbestemt 

og bjørkevirke er C14-datert til eldre jernalder (cal 20 BC–AD 140, Ua-46330). 
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Forsider: Profil gjennom røysa. I forkant sees den bevarte delen av kammeret. Foto tatt mot SØ av Hellene 

Russ, KHM. Øverst t.h. pinsett (C58433/1) før konservering. Foto: Tom Heibreen, KHM.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

GRAVRØYS OG BOPLASSFUNN 

NÅNES, 50/1, LANGERAK, 54/1 OG FRØYRAK, 55/1, 2, 
BYGLAND, AUST-AGDER 

Av: Hellene Russ og Axel Mjærum 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

 

I 1996 leverte Norges vassdrags- og energidirektorat dokumentasjon på ca. 130 parseller som bør 

eller bør vurderes erosjonssikret langs Byglands- og Åraksfjorden i Bygland kommune. I 

forbindelse med at Otteraaens Brugseierforening ble gitt konsesjon for fortsatt regulering av 

Byglandsfjorden 3. oktober 2003, ble brukseierforeningen pålagt å gjennomføre 

erosjonssikringstiltak knyttet til disse parsellene. Ved sikringen vil man i hovedsak foreta en 

utfylling av stein i erosjonsskadde områder, som delvis tildekkes med jord og sås til med gress. 

Utenom sikringstiltakene vil det være behov for adkomst for anleggsmaskiner, masseuttak og 

massetransport. 

 
Tabell 1: Parsellene som planlegges erosjonssikret i 2012 og 2013 med registrerte kulturminner. 

Navn Stedsnavn 
Gårdsnavn 

(g.nr./b.nr.) 
Kulturminnetype  Merknad 

28 Rakkenesodden  Langerak (54/1) 
Steinalderboplass (id 80061) 

 
Prioritert undersøkt 

28 Rakkenesodden Langerak (54/1) 

Steinalderboplass 

(id 111553) 

 

Prioritert undersøkt 

37.3 Langnesøyni Dale (56/3) 
Steinalderboplass 

(id 111566) 
Ikke prioritert undersøkt 

47.2 
Nå nesodden 

og Tømmervik 

Nånes 

(50/1) 

Gravrøys (id 51551) 

 
Prioritert undersøkt 

47.2 
Nånesodden og 

Tømmervik 

Nånes 

(50/1) 

Steinalderboplass 

(id 111555) 
Ikke prioritert undersøkt 

49.1 Stigemo 
Skåmedal 

(34/15) 

Potensiale for uregistrerte 

kulturminner i atkomstvei 

Inkluderes ikke i prosjektet, atkomstvei 

til parsellen er avklart uten konflikt med 

kulturminner 

71 Frøyrak gård 
Frøyrak 

(55/1) 

Steinalderboplass 

(id 111663) 

I konflikt med adkomstvei, men 

lokaliteten bevares ved at det kjøres på 

frossen mark 

72 Stuttenes nord 
Frøyrak 

(55/2) 

Steinalderboplass 

(id 111554) 
Prioritert undersøkt 

73 
Berge 

 

Frøyrak  

(55/1) 

Tidligere uregistrert. 

Bosetningsspor påvist 

(id 175687) 

 

Registrering, eventuelt med 

etterfølgende dispensasjonssøknad og 

utgravning 

 

Aust-Agder fylkeskommune (AAFK) foretok arkeologiske registreringer i forbindelse med 

erosjonstiltakene 10. september–5. oktober 2007 (Solvold 2007). Registreringen omfattet ca. 
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halvparten av den berørte strandlinjen, og den ble utført ved lav vannstand. Det ble samlet inn 

materiale fra totalt 24 steinalderlokaliteter. I 2010 og 2011 var det planlagt forundersøkelser og 

supplerende registreringer langs Byglandsfjorden. Disse lot seg imidlertid ikke gjennomføre, 

blant annet på grunn av høy vannstand. 

 

I 2012 og 2013 ble det planlagt erosjonssikringstiltak på flere parseller hvor det er kjent 

kulturminner. Ulike alternativer ble vurdert, og på enkelte parseller lyktes det å tilpasse planene 

slik at tiltakene ikke kom i konflikt med kulturminnene. I fem av områdene var ikke en tilpasning 

mulig (se tabell 1), og fire av disse områdene skulle granskes med hjemmel i Kulturminnelovens 

§ 11, litra b. I tillegg ble det foretatt registrering på Berge (parsell 73) i henhold til 

Kulturminnelovens § 9. 

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Tabell 2: Parsellene som planlegges erosjonssikret i 2012 og 2013 med registrerte kulturminner. 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Helene Russ Feltleder 24/9–11/10 2012 14 

Stein Farstadvoll Feltassistent 24/9–11/10 2012 14 

Anne Skogsfjord Prosjektleder 1/10–3/10 2012 3 

Ingvild Paulsen Aust-Agder fylkeskommune 10/10 2012 0,5 

 Gravemaskinfører 4/10–5/10 2012 2 

Sum 33,5 

 

Været under oppholdet var ikke optimalt, da det regnet store deler av perioden. Særlig onsdag 

den 26. september, da det ble målt nedbør på til sammen 34 mm var ikke gunstig. På grunn av 

stort tilsig ned til Byglandsfjorden fra de omkringliggende områdene steg vannstanden mye i 

denne feltperioden. 

 

3 BESØK OG FORMIDLING  

Alle lokalitetene lå noe utenom allfarvei og de var sånn sett ikke egnet for publikumsbesøk. Den 

10. oktober 2012 kom Ingvild Paulsen fra Aust-Agder fylkeskommune og grunneier til 

Nånesodden. NRK-Sørlandet filmet og intervjuet de som var der, og innslaget ble sendt 11. 

oktober. Samme dag kom en journalist fra Setesdølen og det ble publiserte en artikkel om 

undersøkelsen den 12. oktober. 

 

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Byglandsfjorden er en innsjø i kommunene Evje og Hornnes og Bygland i Aust-Agder. Fjorden 

er en del av Otravassdraget som strekker seg gjennom Setesdalen, fra Vassenden i sør til Ose i 

nord. Navnet Byglandsfjorden brukes altså for hele den 40 km lange vassdragsstrekningen opp til 

Ose, mens den øvre delen av vassdraget, nord for Storstraumen, kalles Åraksfjorden. 

Byglandsfjorden har vært regulert til kraftmagasin siden 1912, og har en reguleringshøyde på ca. 

5 meter over det opprinnelige nivået på 203 moh.  
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Det finnes en rekke automatisk fredete kulturminner rundt fjorden. De mest fremtredende er 

kanskje gravminnene (gravhauger og -røyser) som ligger enkeltvis og samlet i felt. Særlig mange 

gravhauger har det vært rundt Bygland sentrum hvor antikvar Nicolay Nicolaysen i 1893 foretok 

utgravninger på Nese. Det ble den gang gjort funn fra eldre og yngre jernalder (jf. Gjessing 1919). 

Her ligger også de store gravminnene Hanehaugen og Kjyrhaugen. Store gravhauger er det også på 

Heistad på Sordal. Utgravningen på Nese var lenge den eneste fagmessige undersøkelsen i 

området. I 2011 ble det imidlertid gravd ut ett gravfelt med om lag 20 graver fra sen vikingtid på 

Langeid, nord for Byglandsfjorden (Wenn in prep.).  

 

Figur 1: Oversiktskart over lokalitetenes plassering. På det nederste kartet er gravminnet på Nånesodden (id 

51551) markert i nord. Videre sørover følger bosetningssporene på Berge (id 175687), steinalderlokaliteten 

Stuttenes (id 111554) og steinalderlokaliteten Rakkenesodden (id 111553) lengst i sør. Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Kart: Magne Samdal, KHM.  



50/1, 54/1, 55/1, 2, Bygland  08/17844  

 8 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 

Røysa på Nånesodden inngår i en gruppe på 15 røyser kan skilles ut som en egen gruppe gravminner 

rundt Byglandsfjorden, ved at de mangler en klar tilknytning til dyrket mark. Denne gruppen ligger 

ved den søndre og midtre delen av fjorden, og mange av dem ligger på øyer, odder og nes ned mot 

strandlinjen. Røysene er anlagt slik at de er godt synlige for dem som ferdes på fjorden og ser 

utelukkende ut til å være bygget av stein (Larsen et al. 2004:97–101). De fleste av røysene er også 

forholdsvis små, med en diameter på 4–9 meter og med en høyde på om lag 0,5 meter. 

 

I 2004 forelå det 22 gravfunn og 19 løsfunn fra jernalderen i Bygland kommune, og funnmaterialet 

domineres av gjenstander fra vikingtiden. Det antas at det bak løsfunnene skjuler seg mange 

oppdyrkete graver, og de gir holdepunkter for at det skjer en overgang fra begravelse i haug til 

gravlegging under flat mark omkring 950 e.Kr. (Larsen 1984, 2000). 

 

Da Bygland ble ØK-registrert i 1982 og 1984–1985 ble det kartfestet mange gravminner, foruten 

fornminner som blant annet dyrkingsspor, jernvinneanlegg og kullgroper. De første sporene etter 

forhistoriske hus i Byglandsfjordområdet ble fremgravd på Moi, rett nord for Ose i 2007, i 

forbindelse med utvidelse av Rv. 9. (Reitan 2011). Her ble det funnet spor etter flere bygninger, 

og ei smie fra romertid. Husrestene har blitt datert til yngre bronsealder, eldre jernalder, 

vikingtid, men også til middelalder. I Bygland er det forøvrig påvist bosetningsspor i form av 

kokegroper i et grustak på Nese, ved Heggland og ved det utgravde gravfeltet på Langeid. I tillegg er 

det registrert forhistoriske dyrkingsspor ved Frøysnes, datert til sen folkevandringstid–vikingtid 

(Mjærum 2012). 

 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

Det ble foretatt undersøkelser av en gravrøys, bosetningsspor fra steinalder og bosetningsspor fra 

jernalder. Problemstillinger, metoder og resultater av undersøkelsene vil her bli omtalt hver for 

seg. Rapporten avsluttes med en sammenfatting av det innsamlede prøvematerialet og en 

kortfattet oppsummering av utgravningsresultatene. 
 

Tabell 3:Nøkkelinformasjon knyttet til de ulike lokalitetene. *)Den øvrige tiden ble benyttet til reise t/r Oslo, 

administrasjon m.m. 

Id.nr 

Askeladden 
Kulturminnetype Parsellnr. 

Steds- og 

gårdsnavn 

(gbnr) 

Cnr. 
Tidsbruk i felt i 

dagsverk* 

id 51551 
Gravrøys fra 

bronsealder 
47,2 

Nånesodden, 

Nånes (50/1) 
C58433 18 

id 111553 
Bosetningsspor fra 

steinalder 
28 

Rakkenesodden, 

Langrak (54/1) 
C58434 2 

id 111554 
Bosetningsspor fra 

steinalder 
72 

Stuttenes, 

Frøyrak (55/2) 
C58435 1 

id 175687 
Bosetningsspor fra 

jernalder 
73 

Berge,  

Frøyrak (55/1) 
C58436 

3 (i tillegg til 

gravemaskinfører i 2 

dagsverk) 

 

 

Det kan ellers opplyses at det ble benyttet en håndholdt GPS av merket Garmin GPSMAP 60CSx 

til innmåling. Denne har normalt sett en nøyaktighet på maksimalt 2 meter, men ved et tilfelle var 
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Figur 2: Plassering av gravrøysa på 

Nånesodden. Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-

150408SAS. Kart: Magne Samdal, 

KHM. 

 

avviket betydelig større (se kapittel 5.2.3). Innmålingene bruker koordinatsystemet 

UTM/EUREF89.  

 

5.1 GRAVRØYS PÅ NÅNESODDEN, ID 51551 

Gravrøysa på Nånesodden ligger plassert ytterst på et nes 

som stikker ut i Byglandsfjorden. Fra gravminnet ser man 

over til Lauvdal og rett nord ligger Lauvdalsodden med 

seks gravrøyser (Id76599, 70351, 41842, 51552, 80058 

og 21959). Nåneset og gravminnet har vært godt synlig 

for reisende på fjorden. Navnet Nånes kan ha sitt 

utgangspunkt i det norrøne nár som betyr lik. Navnet kan 

dermed muligens oversettes til «Likneset». 

 

I kulturminnebasen Askeladden beskrives gravminnet 

slik (id 51551): «Ute på spissen av tangen: Rundrøys, 

klart markert, bygget av liten, middels og stor rundkamp. 

Røysen ligger på fjell unntatt i SV. Erosjon har vasket 

vekk sanden her og noe av røysen er rast ut. Likeledes er 

noe stein rast ut i Ø. Avflatet på toppen, men synes urørt. 

I ytterkanten flere mindre furuer. D 6m, h 0,5m.».  

 

5.1.1 PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 

Den berørte gravrøysa kan betegnes som en åsrøys (se 

kapittel 5.1.6) og inngår i en rekke av likeartede røyser 

langs strandlinjen i Byglandsfjorden. Denne 

kulturminnetypen har ikke tidligere vært arkeologisk 

undersøkt i regionen, og det var derfor et mål å få tidfestet røysa. Det ble følgelig lagt vekt på å 

fremskaffe et prøvemateriale for naturvitenskaplige dateringer. Ved utgravningen ble det også 

vektlagt å avklare ytre form og oppbygning, og å dokumentere konstruksjon av gravgjemmet. I 

tillegg var det et mål om å frembringe kunnskap om gjenstandsfunn, noe som ville bidra til å sette 

disse røysene inn i en bredere kulturhistorisk sammenheng (Mjærum 2012). 

 

5.1.2 UTGRAVNINGSMETODER 

Innledningsvis ble gravrøysa fotodokumentert med fotostang og det ble etablert en profil fra 

nordøst gjennom sentrum av røysa. Halvdelen av den bevarte delen av gravminnet ble deretter 

gravd manuelt, og større stein ble fjernet. Utvalgte deler av jordmassene ble såldet med 

«svenskesåld» med en maskevidde på 4x4 mm, og funnkonsentrasjoner ble gitt egne funn-

nummer og tegnet inn på et tårnfoto. Røysas kammer ble tårnfotodokumentert og deretter tegnet. 

Mot slutten av undersøkelsen ble profilet fotografert og tegnet, og det ble tatt ut makro-

/kullprøver fra dette snittet. Alle funn og prøver er magasinert sammen på C58433/1–13. I tillegg 

til dette ble det benyttet håndholdt GPS til å dokumentere ytterkantene av røysa. 
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5.1.3 UTGRAVNINGEN FORLØP 

Det ble tidlig ble det besluttet og kun grave ut halve røysa, da vi innså at den avsatte tiden ikke 

ville være tilstrekkelig til å grave ut hele. Det ble også besluttet å bevare furutrærne som står 

oppe på gravrøysa, da disse trærne er viktige for å holde steinene i røysa samlet. Det ble besluttet 

å grave den nordligste delen, dvs. delen som lå ytterst på neset. Ved undersøkelsen ble stein og 

jordmasser flyttet over på en presenning som ble lagt ut på bergrabben et par meter fra røysa. 

 

Det ble lagt opp til en rekonstruksjon av røysa etter undersøkelsen. Dette arbeidet ble påbegynt, 

men på grunn av tidsnød fullførte Aust-Agder fylkeskommune rekonstruksjonsarbeidet (se figur 

3). 

 

Ved rekonstruksjonen ble det lagt vekt på å istandsette røysa, slik at den ble likest mulig det 

opprinnelige gravminnet. Rekonstruksjonen ble gjort på bakgrunn av tårnfoto og observasjoner i 

felt. Før tilbakeføringen av stein tok til vi ut strimler av presenningsplast for å indikere hvor 

profilet lå, og hvor den urørte delen av røysa begynner. Steinene ble deretter lagt tilbake, i 

hovedsak med den flate siden opp, noe som virket å være et gjennomgående trekk ved den 

opprinnelige konstruksjonen. Den indre konstruksjonen i røysa ble også istandsatt på bakgrunn av 

felttolkningene. Steinene i den opprinnelige røysa var også mosegrodde, og disse ble anvendt til å 

danne topplaget av stein ved rekonstruksjonen.  

 

 

Figur 3: Den rekonstruerte røysa (t.v.). Bildet viser også hvordan erosjonssikringen (t.h.) har påvirket 

omgivelsene. Foto: Ingvild Paulsen, AAFK. 

 

Det kan ellers tillegges at det var enkelte problemer med bruken av fotostangen som følge av mye 

regn og vind. Selv om brukstiden til dette utstyret ble begrenset, var likevel stangen 

tidsbesparende i dokumentasjonsprosessen. 
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5.1.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

 

Figur 4: Den søndre delen av gravrøysa før utgraving sett mot N. Den bevarte delen av røysa sees i tilknytting 

til trærne t.h. i bildet. Til venstre sees området der steinen har rast ut som en følge av erosjonen. Mye av 

steinen som sees på stranden har tidligere tilhørt gravminnet. Foto: Helene Russ, KHM. 

 

Undersøkelsen ble foretatt i forbindelse med erosjonssikring i områder som alt var sterkt skadet. 

Reguleringen hadde medført at stein tilhørende røysa hadde rast ut i nord, nordøst og nordvest, 

mens den søndre delen var bedre bevart (figur 4). På tross av erosjonen fremsto hoveddelen av 

det indre gravminnet som intakt. Noe informasjon hadde gått tapt som en følge av erosjonen, men 

de bevarte delene ga allikevel vesentlig kunnskap om gravminnet. 

 

5.1.5 UTGRAVNINGEN 

Det ytre og indre gravminnet 

Ved utgravningen målte røysa 6,5 x 5,5 meter og den var 0,6 m høy. Som omtalt var røysa noe 

skadet, og diameteren har opprinnelig vært noe større. Gravminnet har en hvelvet form og består 

av stor rundkamp, som måler fra 15–50 centimeter. Det ligger noe torv og sand mellom steinene, 

men røysa har ikke opprinnelig vært jordblandet. Under den sentrale delen av røysa ligger det 

sandmasser, men deler hviler også på bart fjell. 
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Figur 5: Oversiktsbilde av gravrøysa etter fremrensing. Bildet er tatt med fotostang mot SØ av Helene Russ, 

KHM. 

Inne i røysa fantes det også fire stående steiner som har inngått i et gravkammer (figur 8). Disse 

steinene var 30 til 40 cm lange, 20 til 40 cm høye, og 10 til 15 cm tykke. Steinene var satt på 

høykant ned i sandlaget som dekket svaberget, og de var støttet opp av mindre stein. Hellene 

dannet tre sider av et tilnærmet rektangel med en indre bredde på opptil 0,5 m. I SV var det ikke 

bevarte kantstein, og kammeret manglet følgelig en sikker avgrensning i denne retningen. I 

tilknytning til den bevarte delen av kammeret lå det også noen mindre stein. 

 

De kantsatte steinene lå nordøst i et NØ-SV-orientert 2x0,5 m stort område i røysa hvor det 

manglet større stein, men hvor det lå mange relativt små stein og enkelte steinheller (se figur 9). 

Det var flere mulige steinrekker som dannet rette vinkler og syntes å omslutte det rektangulære 

området. Linjene er trolig resultatet av at oppleggingen av stein har startet ved kammeret og at 

man har arbeidet seg utover (jf. Gansum 2004:286–288). Dette rektangulære området tolkes ikke 

som et hellebygd kammer, men det forstås som en del av en indre gravkonstruksjonen og som en 

forlengelse av området med kantsatt stein. 
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Figur 6: Profil gjennom røysa. I forkant sees den bevarte delen av gravkammeret. Bildet er tatt mot SØ av 

Hellene Russ, KHM. 

 

Figur 7: Profil gjennom røysa.  

 

Figur 8: Bevart del av gravkammeret. T.v. sees kammeret etter at de ble avdekket. T.h. er kammeret tømt for 

masser og bart fjell er synlig sentralt i kammeret. Begge foto er tatt mot NØ av Helene Russ, KHM. 
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Funn og prøver (C58433/1–13) 

Det fremkom en bronsepinsett, ca. 192 g brente bein og et flintavslag ved undersøkelsen (se 

tabell 4). Funnene lå spredt i den utgravde delen og de ble i hovedsak gravd frem fra overgangen 

mellom steinlaget og den underliggende grunnen. Funnområdet ble ikke fullt ut avgrenset, og det 

anses som sannsynlig at det ligger ytterligere bein i den delen av røysa som ikke ble undersøkt. 

Fordelingen av bein i ulike deler av røysa tilsier at beinene ble spredd før det ytre gravminnet ble 

konstruert. Tre deler av det samme beinet ble funnet i konsentrasjonene F2, F4 og F8 (Sjöling 

2013), noe som også taler for at konsentrasjonene opprinnelig har vært knyttet til én nedleggelse. 

Pinsetten fremkom ved opprensning, i tilknytning til det rektangulære området uten store stein (se 

figur 9), mens et løsfunn av flint fremkom i norddel av røysa. 

 

Tabell 4: Funnliste fra gravrøysa. Vekt og antall bein baserer seg på den osteologiske analysen (Sjöling 2013). 

Funn-nr. S-nummer Gjenstand Materiale Kommentar 

Antall 

fragm. 

bein 

Vekt (g)  

F1 Løsfunn avslag flint funnet ved N-enden av røysa   

F2 Gravrøys bein brente bein se foto 116 20,18 

F3 Gravrøys bein brente bein Konsentrasjon, mange poser 381 35,2 

F4 Gravrøys bein brente bein se foto 234 51,46 

F5 Gravrøys bein brente bein se foto 62 4,92 

F6 Gravrøys bein brente bein se foto 900 64,77 

F7 Gravrøys pinsett bronselegering funnet i eller ved rektangu- 

lært område med lite stor stein 

  

F8 Gravrøys bein brente bein funnet ved pinsetten 86 14,29 

F9 Gravrøys bein brente bein funnet NØ for kammer 8 0,75 

Totalt 1787 191,57 

5.1.5.1 Pinsetten 

Pinsetten er i kobberlegering med en form som er mest lik Evert Baudou (1960) Taf. VIII, XII b. 

(se figur 11). Redskapet er 4,4 cm langt og 1,3 cm bredt ved bittet. Pinsetten smalner bakover 

mot bøylen og bredden er der 0,2 cm. Bittet har en svakt utsvingt form langs sidekantene og en 

tilnærmet rett avslutning. Redskapet har ikke spor etter å ha vært med på likbålet. Derimot har 

den bruddskader som kan ha oppstått ved gravleggelsen eller ved senere kollaps av stein i røysa. 

 

Pinsetten har likeartet stempeldekorert sirkelornamentikk på begge armene (se figur 11). Dekoren 

fremstår som forholdsvis regelmessig, men stemplingen er grunn og stedvis utydelig. Sirklene har 

en diameter på ca. 0,1 cm og en innbydes avstand på om lag 0,1 cm. Dekoren er i dag kun synlig 

ved bøylen, men den kan tidligere ha vært mer omfattende.  
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Figur 9: Oversiktsbilde som viser hvor funn F2 til F9 ble funnet i gravrøysa (se tabell 2). Illustrasjonen viser 

også den bevarte delen av gravkammeret med kantsatt stein og området med fravær av stor stein. Bildet er 

tatt med fotostand mot SØ av Helene Russ, KHM. 



50/1, 54/1, 55/1, 2, Bygland  08/17844  

 16 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

Én rekke med sirkeldekor er synlig fra overgangene mellom bøylen og armene (ca. 0,6 cm fra 

enden) og om lag 0,6 cm oppover armene. Ca. 1,2 cm fra endene deler sirkelrekkene seg i to, og 

mellom 1,2 og 1,8 cm fra bøyleenden er det synlig to sirkelrekker som følger sidekantene. I 

området hvor dekoren går over fra én til to sirkelrekker er det tynne furer på 0,2 og 0,4 cm. 

Furene kan være strekdekor.  

 

 

Figur 10: Pinsetten etter konservering sett fra begge sider. Foto: Konserveringsseksjonen, KHM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: T.v. synlig dekor på pinsetten C58433/1. Tegning: Helene Russ, KHM. Øverst t.h. typeeksempelet 

XII B fra Baudou (1960). 

Smale pinsetter tas i bruk i periode III i bronsealderen (ca. 1250 f.Kr.), mens omfattende dekor 

først blir vanlig i periode IV (fra ca. 1100 f.Kr.). Redskapstypen benyttes til avslutningen av 

bronsealderen, ca. 500 f.Kr. (Baudou 1960:39–44). Dekoren på de skandinaviske pinsettene er 

varierende, men linje og vulster er ofte dominerende elementer (Baudou 1960:39–44). 
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Sirkeldekoren på den smale pinsetten fra Nånesodden er ufullstendig, men sirklene er et atypisk 

trekk. Motivet gir ikke grunnlag for en snever typologisk dateringsramme. Dekoren er imidlertid 

stanset inn, en metode som er mest utbredt i yngre bronsealder (Fredell 2003:24). På bakgrunn av 

formen og den nokså omfattende dekoren kan redskapet derfor trolig tidfestes til yngre 

bronsealder (ca. 1100–500 f.Kr.). 

 

5.1.5.2 Brente bein 

Totalt fremkom ca. 192 g (1787 stk.) med brente bein (C58433/3) i røysa. Beinmaterialet var 

sterkt fragmentert og de hadde vært utsatt for høy temperatur (Sjöling 2013). Ved den 

osteologiske analysen har 84 g (271 stk.) blitt artsbestemt, alt til menneske. Emma Sjöling (2013) 

bedømmer at levningene er etter voksent individ i alderen maturus, 40–59 år, og hun mener at 

enkelte trekk kan antyde at individet har vært en mann. Det resterende materialet er uidentifisert, 

men det ble ikke funnet sikre dyrebein i materialet.  

 

 

Figur 12: C14-dateringen av bein fra gravrøysa på Nånesodden. 

 

Ett fragment av menneskebein fra konsentrasjon F6 har blitt C14-analysert. Den viser at 

kremasjonen fant sted innenfor tidsrommet 770–431 BC (2473±32 BP, Ua-47124), dvs. yngre 

bronsealder eller den innledende delen av førromersk jernalder. 

 

Det fremkom også ett fragment av flint med spor etter avknusninger langs 1 sidekant. Stykket 

kan ha blitt benyttet som ildflint (C58433/2). Dette ble funnet i norddelen av røysa og har en 

lengde på 2 cm. 

 

Til sammen ble det samlet inn 5 kullprøver fra gravrøysa (se vedlegg). KP 1 ble tatt ut ved en av 

funnkonsentrasjonene med bein (F6) og denne prøven har blitt vedartsanalysert av Helge I. Høeg. 

Det fremkom kull av bjørk (Betula), furu (Pinus) og hasselnøtt (Corylus) ved analysen. Ingen av 

kullprøvene har blitt sendt videre til C14-datering. 
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5.1.6 GRAVRØYS PÅ NÅNESODDEN, TOLKNING OG DISKUSJON 

En åsrøys kan defineres som et «[g]ravminne som består av mellomstor og stor stein uten synlig 

innblanding av løse jordarter. Den har en hvelvet til toppet profil. Den ligger på fjellgrunn eller i 

områder med mye berg i dagen. (Sollund 1996:35). Definisjonen samsvarer godt med det 

undersøkte gravminnet ved Nånesodden (jf. Larsen et al. 2004:99).  

 

Langs Øst- og Sørlandskysten befinner det seg et stort antall slike åsrøyser med en utforming og en 

beliggenhet i landskapet som minner om de som er kjent fra Byglandsfjorden. Både plasseringen på 

fjellgrunn og nærheten til hav og vannveier synes å være gjennomgangstrekk. Enkelte åsrøyser kan 

på bakgrunn av gjenstandsfunn dateres til bronsealder, men det har også fremkommet funn fra 

jernalderen i flere av dem (Sollund 1996:55–64). Mai-Liss Bø Sollund (1996:63–64, jf. Melheim 

2006:81–85) fremhever også at røysene fra bronsealderen ofte har en indre gravkonstruksjon i 

form av en kiste eller et kammer. Slike indre konstruksjoner mangler i de røysene som kan 

dateres til jernalderen. Røysa på Nånesodden hadde et kammer, noe som kan gi holdepunkter for 

en bronsealderdatering. 

 

Det ble funnet rester etter én kremasjonsgrav, men ingen urne. Likbrenning er et kjennetegn for 

graver fra yngre bronsealder (1100–500 f.Kr.), men det forekommer tidligere. Skikken ser ut til å 

ha blitt etablert i periode II og den blir utbrett i periode III (Melheim 2006:59 med videre ref.). 

Deretter er tradisjonen praktisert gjennom hele jernalderen (Solberg 2005). Branngravskikken gir 

således en bakre grense for dateringen av røysa. Fraværet av en gravurne er også et fellestrekk 

ved åsrøyser i regionen (Melheim 2006:85), og gravminnet på Nånesodden passer følgelig godt 

inn i et alt kjent bilde. 

 

Gravminnet var skadet, funnene fra undersøkelsen taler for at den døde har fått med seg et 

begrenset gravgods. Rakekniver og pinsetter er forholdsvis vanlig i graver fra yngre bronsealder, 

og de regnes som mannsutstyr. Redskapene opptrer tidvis som sett, men gjenstanden finnes også 

enkeltvis i nordiske bronsealdergraver (Storn 2006). Fra sørøstnorske graver fra yngre 

bronsealder har det tidligere fremkommet sju rakekniver og to pinsetter. En av pinsettene er 

funnet alene (Melheim 2006:86). Det kan derfor være fullt mulig at pinsetten var den eneste 

metallgjenstanden som fulgte den døde i graven. Fordi graven var skadet, og fordi kun deler av 

gravminnet ble undersøkt, kan det imidlertid ikke utelukkes at den døde opprinnelig har blitt 

nedlagt med flere bronsegjenstander. 

Tabell 5: Daterende trekk ved graven på Nånesodden. 

Daterende trekk Periode Tidsrom f.Kr. Merknad 

Gravkammer Bronsealder I–VI Ca. 1700–500 f. Kr.  

Branngravskikk Fra bronsealder II Fra. ca. 1450 f. Kr.  

Pinsett Bronsealder III–VI Ca. 1100–500 f. Kr.  

Begrenset med gravgods, 

rakekniv eller lignende 

Bronsealder III–VI Ca. 1100–500 f. Kr.  

C14-datering Bronsealder V–VI og 

innledende del av 

førromersk jernalder 

770–431 f.Kr., 2473±32 BP, 

Ua-47124 

Dateringen er 

oppgitt med 2 

sigma avvik 
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Gravskikken og gjenstandsfunnene bidrar med dette til å tidfeste gravminnet til yngre 

bronsealder. C14-dateringen av bein bidrar til å snevre inn dette tidsintervallet ytterligere og 

graven kan derfor mest sannsynlig tidfestes til tidsrommet ca. 770–500 f.Kr. Pinsetten og 

beinbestemmelsen gir også samlet et grunnlag til for å konkludere med at den gravlagte var en 

mann. 

 

Både plasseringen av røysa nær vannet, røyskonstruksjonen, gravkammeret, 

kremasjonsgravskikken og gravgodset er trekk som er vanlige i yngre bronsealder. Gravminnet 

på Nånesodden passer med dette godt inn i bildet vi har av gravskikken i perioden i Sør-Norge og 

i Skandinavia. Undersøkelsen gir derfor et godt grunnlag for å sette røysene og Byglandsfjorden 

inn i en vidstrakt bronsealdertradisjon. 

 

5.2 STEINALDERBOPLASSER PÅ RAKKENESODDEN, ID 111553 

Rakkenesodden ligger på østsiden av Byglandsfjord i et område med svaberg og sandstrender. 

Erosjonskanten er fra 0–2 m høy. Området i bakkant er bevokst av furu og bjørk, samt lyng og 

mose. Det har blitt registret to steinalderlokaliteter på vestsiden av odden, id 80061 og id 111553. 

De to lokalitetene er funnet i strandlinjen og ligger i umiddelbar nærhet til hverandre. 

Lokalitetene skal sannsynligvis sees i en sammenheng.  

 

Id 80061: steinalderlokalitet 

Id 80061 ble påvist i 1984 i forbindelse med registreringer knyttet til økonomisk kartverk. Det ble 

da samlet opp fire flintartefakter (C36566). Ved registreringen i 2007 ble det samlet inn fire 

fragmenter i kvarts (C56641, Solvold 2007). 

 

Id 111553: steinalderlokalitet 

Id 111553 ble oppdaget ved registreringen i 2007. Boplassen ble ikke påvist ved registreringen i 

1984, og dette kan tale for at boplassen nylig har blitt vasket frem. I 2007 ble det samlet inn 261 

gjenstander i flint og 35 gjenstander i kvarts (C56638) fra stedet. Hoveddelen av disse funnene 

fremkom innenfor et område på 30x10 meter og de lå eksponert på overflaten ved registreringen. 

I 2007 ble det også registrert en steinpakning i den vestlige ytterkanten av lokaliteten. Steinene 

var delvis skjørbrent, og de ble tolket som rester etter et ildsted. Funnet antyder at det kan ligge 

intakte, funnførende lag på den ytre delen av odden.  

 

I 2012 ble det foretatt registeringer i tilknytning til id 111553. 

 

5.2.1 PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 

Ved undersøkelsen ble en utgravning av gravminnet prioritert, og følgelig ble det benyttet 

begrenset med tid til å undersøke lokaliteter fra steinalder. Ved undersøkelsene vil det derfor i 

første rekke fokusert på tre forhold (jf. Mjærum 2012):  

 

 Kronologiske studier:  

Boplassene representerer antakelig bosetning fra flere faser av steinalderen/bronsealderen. 

Hvilke faser som er representert og hvilke perioder som har spesielt intensiv bosetning, er 
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viktige spørsmål. Det vil være betydningsfullt å frembringe et representativt materiale 

som er egnet for teknologiske og typologiske analyser, i tillegg til at det bør vektlegges å 

frembringe materiale for C14-dateringer (jf. Glørstad 2006:87–93; Indrelid 2009:120). 

 

 Avgrensning: 

Flere av lokalitetene har ikke blitt avgrenset over erosjonskantene, og ut fra 

forvaltningsmessige hensyn anses som viktig å avklare deler av boplassene strekker seg 

inn i områder som ikke blir direkte berørt av erosjonssikringen. 

 

 Bevaringsforhold: 

Flere av lokalitetene fremstår som sterkt skadet av erosjon. På enkelte av lokalitetene kan 

det imidlertid være uforstyrrede funnførende lag. Det anses som viktig å dokumentere de 

stratigrafiske forholdene som et grunnlag for å forstå de enkelte lokalitetene. Denne 

kunnskapen om bevaringsforhold vil også være viktig ved fremtidige undersøkelser i 

Byglands- og Åraksfjorden, og ved andre utgravninger i regulerte vassdrag (jf. Indrelid 

2009:142–143).  

 

5.2.2 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Undersøkelsen ble foretatt i områder som var sterkt preget av erosjon og den var knyttet til 

erosjonssikringstiltak. Erosjonen har medført store skader. Disse ødeleggelsene er nærmere 

omtalt i registeringsrapporten fra 2007 (Solvold 2007). 

 

Tidspunktet for oppstart av utgravningen ble satt på grunn av lav vannstand, men store mengder 

regn de første dagene av prosjektet førte raskt til at vannstanden i Byglandsfjorden økte. Den 

økende vannstanden medførte at kun de høyestliggende delene av steinalderlokalitetene kunne 

undersøkes. 

 

5.2.3 UTGRAVNINGSMETODER OG UTGRAVNINGENS FORLØP 

Det har ikke tidligere blitt prøvestukket over erosjonskanten på de to lokalitetene. Vi la derfor to 

prøvestikk over erosjonskanten på lokalitet id 111553. Begge ble gravd ned til en dybde på 70–80 

cm. Bortgravde masser ble våtsåldet gjennom netting med 4x4 mm maskevidde (svenskesåld). 

Den digitale innmålingen av med GPS av ett av prøvestikkene (PS1) ga ellers et svært stort avvik 

(<50 m). Bakgrunnen for dette avviket er ukjent. 

 

I tillegg ble det samlet inn gjenstander fra overflaten på lokalitet id 111553. Funnene ble relatert 

til et rutenett med 2x2 m store ruter. Metoden samsvarer med den som ble benyttet i 2007. 

 

I prosjektplanen ble det lagt opp til å undersøke et mulig ildsted på id 111553 (Mjærum 2012). 

Ved undersøkelsestidspunktet lå imidlertid området med denne strukturen under vann. Strukturen 

ble derfor ikke undersøkt. 
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Figur 13: Rakkenesodden id 111553. Målebåndet ligger i området der overflateoppsamlingen foregikk. Bildet 

er tatt mot N av Helene Russ, KHM. 

 

Funn og prøver (C58434/1–10) 

Totalt fremkom 141 funn ved undersøkelsen, 3 fra prøvestikk nr. 1 ovenfor erosjonskanten og 

138 ble samlet inn i det eroderte området (se vedlagt katalogtekst). Vi gjorde 28 funn av flint og 

113 funn av kvarts. Det fremkom ett redskap, en tangepil av type B tildannet av en sylindrisk 

kjerne. Kvartsen var ellers av varierende kvalitet, og både ulike typer melkekvarts og 

gjennomsiktig kvartstyper er representert. Det er knyttet noe usikkerhet til enkelte 

kvartsfragmenter, men disse er samlet inn på bakgrunn av at det foreligger andre sikkert tilslåtte 

stykker i samme råstoff. 

 

Det er foretatt få utgravninger i Setesdalsregionen og detaljer i det lokale kronologiske forløpet er 

ikke kjent. Funnet av en tangespiss av type B tildannet på en sylindrisk kjerne er likevel en god 

kronologisk markør. I Vest-Norge introduseres sylindrisk flekketeknologi omkring 4000 f.Kr., 

mens sylinderteknikken ser ut til å bli etablert om lag 3500 f.Kr. i kystområdene på Østlandet 

(Solheim 2012:111–115). B-spisser dateres generelt til mellomneolittisk tid (ca. 3300–2350 f.Kr., 

jf. Østmo 2005:293). Følgelig taler tangespissen for at det var aktivitet på stedet i 

mellomneolittisk tid.  

 

Fra prøvestikket PS1 ble det ellers samlet inn én kullprøve (se nedenfor). Trekull fra prøven er 

artsbestemt til eik (Quercus) og furu (Pinus) og kullet av furu er C14-datert til tidsrommet 

omkring Kristi fødsel (cal 50 BC–80 AD 1983±30 BP, Ua-46329). 
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Figur 14: Rakkenesodden id 111553 og funnspredningen til oppsamlede funn i 2012. Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Kart: Magne Samdal, KHM. 
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Lokalitetesavgrensninger og stratigrafi  

Ett av de to prøvestikkene (PS 1) ble gravd i bakkant av id 111553 var positivt, med funn fra ca. 

30–70 cm. Dette gjorde at lokaliteten ikke har noen avgrensning i bakkant, på oversiden av 

erosjonskanten. De to prøvestikkene viste også at det var en kompleks stratigrafi på stedet. Det 

fremkom flere linser tolket som gamle markoverflater i stikkene med mellomliggende sandlag (se 

vedlegg). Trolig har stratigrafien sammenheng med sandflukt på stedet. Det ble samlet inn trekull 

fra toppen av nivået der de øverste gjenstandsfunnene fremkom (ca. 35 dybde). Dette kullet lå 

mellom de to nederste torvlinsene (lag 4) og har blitt tidfestet til tidsrommet omkring Kristi 

fødsel (Ua-46329). Dette taler for at flere av hendelsene med sandflukt er vesentlig yngre enn 

steinalderaktiviteten. 

 

Videre bekreftet oppsamlingen av materiale på id 111553 den tidligere forståelsen av dette er en 

funnrik boplass som i vesentlig grad er skadet av erosjon. Lokaliteten har også tidligere omfattet 

arealer på oversiden av erosjonskanten. Avgrensningen i Askeladden har derfor ikke blitt endret 

som følge av de nye funnene.  

 

5.2.4 STEINALDERLOKALITETENE PÅ RAKKENESODDEN, DISKUSJON OG KONKLUSJON 

Prøvestikkingen viste at deler av lokaliteten ligger velbevart over erosjonssonen. Det ble også 

påvist tidligere sandflukt, noe som innebærer at de best bevarte delene av lokalitetene ligger 

under betydelige sandlag.  

 

Det ble foretatt oppsamling av boplassmateriale på id 111553 i 2007 og totalt foreligger det nå 

437 gjenstander fra denne lokaliteten. Flekkepilen av type B gir et grunnlag for å datere deler av 

aktiviteten på stedet i mellomneolittisk tid. Denne tidfestingen samsvarer med at det i 2007 ble 

funnet slipt flint og flekker på lokaliteten (C56634). Det er imidlertid også et innslag av 

mikroflekker på lokaliteten (totalt 4 stk.). Dette taler for at stedet også kan ha blitt besøkt i 

mesolittisk tid. Aktiviteten på Rakkenesodden samsvarer med tidligere funn fra Byglandsfjord, 

hvor både mesolittisk og neolittisk aktivitet er dokumentert (Østmo 1989). 

 

Det har ikke blitt prioritert å foreta en nøyere gjennomgang av hele boplassmaterialet på 

Rakkenesodden innenfor prosjektets rammer. En slik gjennomgang vil kunne frembringe 

ytterligere informasjon om boplassen alder og teknologi. Dette er kunnskap som vil kunne være 

viktig i en del av landet hvor det foreligger lite kunnskap fra tidligere (se imidlertid Østmo 1989). 

 

5.3 STEINALDERBOPLASSER PÅ STUTTENES, ID 111554 

På Stuttenes ble det ved registeringene i 2007 samlet opp fire gjenstander i flint og syv i kvarts i 

strandsonen ved lav vannstand (C56643). Funnene lå i et sørøstvendt område med sandgrunn, 

nord for utløpet av en bekk (se figur 15–17). Ved lokaliteten er erosjonskanten om lag 2 meter 

høy, og steinalderlokaliteten er sterkt skadet av erosjon. Det hadde ikke blitt prøvestukket i 

tilknytning til lokaliteten, og det var uklart om deler av lokaliteten er bevart over erosjonskanten.  
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Figur 15: Stuttenes, id 111554. Erosjonssonen og tett vegetasjon i bakkant. Bildet er tatt mot NV av Helene 

Russ, KHM. 

5.3.1 PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 

I henhold til prosjektplanen ble det prioritert å avgrense lokaliteten over erosjonskanten. De andre 

problemstillingene ble nedprioritert av tidsmessige hensyn. 

 

5.3.2 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Undersøkelsen ble foretatt i områder som var sterkt preget av erosjon og den var knyttet til 

erosjonssikringstiltak. Erosjonen har medført store skader på gravminnet og 

steinalderlokalitetene. Disse skadene er nærmere omtalt i registeringsrapporten fra 2007 (Solvold 

2007). 

 

Tidspunktet for oppstart av utgravningen ble satt på grunn av lav vannstand, men store mengder 

regn de første dagene av prosjektet førte raskt til at vannstanden i Byglandsfjorden økte. Den 

økende vannstanden medførte at kun de høyestliggende delene av steinalderlokalitetene ble 

undersøkt.  

 

Det var ellers meget tett vegetasjon over erosjonskanten på Stuttenes. Dette gjorde at det ikke lot 

seg gjøre å foreta en ytterligere avgrensning av lokaliteten mot nord. 

5.3.3 UTGRAVNINGSMETODER OG UTGRAVNINGENS FORLØP 

Ved undersøkelsen i 2012 ble det gått over stranden og erosjonskanten uten at det ble gjort funn. 

Deretter ble det gravd til sammen syv prøvestikk på oversiden av erosjonskanten, to av disse var 

positive. 
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Funn og prøver (C58435/1–2) 

Til sammen ble det funnet 3 stykker flint i de to positive prøvestikkene. Det dreier seg om to 

fragmenter og én splint. Gjenstandene gir få holdepunkter for en typologisk datering. 

 

Lokalitetesavgrensninger og stratigrafi  

 

De to positive prøvestikk viser at lokaliteten strekker seg til oversiden av erosjonskanten. 

Prøvestikkene som ble lagt nordøstover ovenfor erosjonskanten var funntomme, og de gir en god 

avgrensning av funnområdet mot øst. Det var tydelige podsolprofiler i stikkene, og området 

virket følgelig lite forstyrret av nyere tids aktivitet. 

 

Lokalitetsavgrensningen har blitt oppdatert i kulturminnedatabasen Askeladden. 

 

 

Figur 16: Lokaliteten Stuttenes (id 111554) med innmålte prøvestikk og oppdatert lokalitetsavgrensning. 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Kart: Axel Mjærum, KHM. 
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Figur 17: Planskisse med positive prøvestikk, Stuttenes. Tegning: Helene Russ, KHM. 

 

5.3.4 STEINALDERLOKALITETENE PÅ STUTTENES KONKLUSJON 

Registeringen i 2012 viser at lokaliteten strekker seg til oversiden av erosjonskanten, og følgelig 

er det intakte funnførende lag på stedet. Denne avklaringen er viktig i forhold til en videre 

forvaltning av dette kulturminnet. Funnene over erosjonskantene underbygger også det generelle 

inntrykket av at deler av lokalitetene rundt Byglandsfjorden er velbevarte, på tross av omfattende 

erosjon. 

 

5.4 BOSETNINGSSPOR PÅ BERGE, ID 175687 

Parsell 73 ligger i en nordvendt vik knyttet til beitemark på Berge på vestsiden av 

Byglandsfjorden. I overkant av beitet ligger også en gravhaug (id 41845).  

 

Det var planlagt å erosjonssikre vika, og i den forbindelse ble det etablert en om lag 130 meter lang 

anleggsvei og en snuplass på beitemarken. Undergrunnen ved Berge består av lys sand, men det 

var også områder med stein av ulik størrelse. 

 

5.4.1 PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 

Det var ikke tidligere foretatt registeringer på Berge. Det var derfor viktig å avklare om det lå 

kulturminner i området i forkant av erosjonssikringen. Det var ønskelig å grave ut eventuelle 

kulturminner innenfor tiltaksområdet innenfor prosjektets rammer. Bosetningssporene som 

fremkom ved registeringen ble derfor nærmere undersøkt etter avtale med Riksantikvaren (per 

telefon og e-post 4. oktober 2012). Formålet med undersøkelsen var å belyse bosetningshistorien 

langs Byglandsfjorden.  
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Figur 18: T.v. den søndre delen av undersøkelsesområdet på Berge før sjakting. Strukturene fremkom på 

flaten ned mot vannet i bakgrunnen. Bildet er tatt mot NV av Helene Russ, KHM. T.h. Stein Farstadvoll 

snitter strukturer i sjakt 5 under krevende arbeidsforhold. Bildet er tatt mot Ø av Helene Russ, KHM. 

5.4.2 UTGRAVNINGSMETODER 

På Berge (parsell 73) ble det foretatt en sjakting i dyrket mark. Matjordlaget ble fjernet ved hjelp av 

gravemaskin i en bredde på 3–4 meter. Den underliggende grunnen ble renset opp med krafse og 

graveskje. Fremkomne strukturer ble nummerert fortløpende og kort beskrevet. Et utvalg av 

strukturene ble undersøkt og dermed tegnet og fotografert i plan og profil. Mengden skjørbrent 

stein i kokegropen ble målt i liter. Alle prøver ble nummerert fortløpende.  

 

5.4.3 UTGRAVNINGEN FORLØP 

Sjaktingen startet øverst i terrenget (sjakt 1), og det ble lagt sjakter i veitraséen ned til fjorden (se 

figur 19). Ved den planlagte snuplassen anla vi en sjakt (sjakt 5) som strakk seg Ø-V, parallelt 

med strandlinjen til Byglandsfjorden. Totalt ble det gravd 5 sjakter med en samlet lengde på ca. 

90 meter. Stort sett ble kun matjordslaget fjernet, men det ble ett sted gravd ned til 1 meters dyp 

for å få et bedre bilde av stratigrafien. Det ble tatt ut syv makroprøver som det senere er vasket ut 

kull av. Av disse ble én sendt inn til videre analyser og datering. 

 

5.4.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Utgravningen foregikk i en periode med mye nedbør. Regnet bidro også til vanskelige 

arbeidsforhold i forbindelse med flateavdekkingen på Berge, da grunnen var mettet med vann. 

Vannsig fra sjaktkantene og undergrunnen gjorde at arbeidet med graving og dokumentasjon av 

strukturene ble krevende. Undersøkelsesforholdene ble vurdert som krevende, men forsvarlige. 

 

5.4.5 UTGRAVNINGEN 

Strukturer 

Det ble påvist én kokegrop og to stolpehull i sjakten som ble lagt nederst ved Byglandsfjorden 

(sjakt 5, se figur 19 og 20). I tillegg fremkom to mulige stolpehull, én grøft og én grop med 

ukjent funksjon i sjakt i sjaktene 3–5. Undersøkelsen viste også at dyrkingslaget hadde en 

tiltagende tykkelse ned mot fjorden, noe som settes i sammenheng med eldre jordbruk på stedet. 
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Figur 19: T.v. lokalitetene Berge og Stuttenes. T.h. plassering av sjaktene på Berge. Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Kart: Magne Samdal, KHM. 

 

 

Figur 20: T.v. Skisse av sjaktene med strukturer på Berge. T.h. kokegrop S105 i plan og profil. Bunnen og 

ytterkant av strukturen besto av kullmasser, mens det sentralt lå grå sand. Det fremkom 0,5 kg skjørbrent 

stein i strukturen og strukturen var gravd ned i sandgrunn. Kokegropen er datert til 1925±33 BP, cal 20 BC–

140 AD (Ua-46330). Tegninger: Helene Russ, KHM. 
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Funn og prøver (C58436/1–14) 

Det ble samlet inn syv kull-/makrofossilprøver ved undersøkelsen på Berge. En kullprøve fra 

kokegropen S105 har blitt nærmere analysert. Trekull er vedartsbestemt til bjørk (Betula), furu 

(Pinus) og selje/vier/osp (Salix sp./ Populus) og bjørkekull er C14-datert til 1925±33 BP, cal 20 

BC–140 AD (Ua-46330).  

 

Det øvrige prøvematerialet ble ikke analysert, men prøvene er magasinert. 

5.4.6 BOSETNINGSSPORENE PÅ BERGE, KONKLUSJON 

Ved registreringen og den påfølgende utgravningen på Berge ble det påvist en kokegrop som har 

blitt tidfestet til omkring Kristi fødsel. Det fremkom også stolpehull og andre strukturer som ikke 

er tidfestet, men som kan skrive seg fra samme tidsrom. Funnene indikerer at det var betydelig 

aktivitet på Berge i forhistorisk tid. Et gravminne (id 41845) befinner seg i kanten av området 

som i dag er oppdyrket og om lag 200 m sør for sør området med bosetningsspor. Gravminnet er 

udatert, men undersøkelsen på Berge i 2012 underbygger at haugen har en sammenheng med 

bosetning i nærområdet.  

 

5.5 NATURVITENSKAPLIGE PRØVER 

Detaljer fra de naturvitenskaplige analysene er presentert og diskutert ovenfor. Informasjon om 

prøvene fremkommer også i vedleggene. 

 

Det ble sendt inn tre prøver fra forskjellige lokaliteter og kontekster til vedartsanalyse hos Helge 

I. Høeg, én fra Rakkenesodden, én fra Berge og én fra Nånesodden. Analyseresultatene er 

forholdsvis variert, med innslag av furu og ulike løvtresorter (tabell 6). 

 

Tabell 6: Vedarts- og C14-analyse 

Aske-

ladden

-id 

S- nr/ID Kontekst 
Prøve-

nr. 

Bjørk 

(Betula) 

Furu 

(Pinus) 

Eik 

(Quercus) 

Selje/ 

Vier/Osp 
(Salix sp./ 
Populus) 

Hasselnøtt 

(Corylus) 

11155

3 

Prøvestikk 

1 

Steinalder-lok KP1  17 23   

17568

7 

S105 Kokegrop KP1 33 3  4  

51551 Gravrøys Fra 

konsentrasjon 

ved brente bein 

F6 2 35   1 

 

Emma Sjöling (2013) ved Societas Archaeologica Upsaliensis analyse av de brente beinene fra 

gravminnet på Nånesodden. En prøve av bein og trekull fra en kokegrop på Berge og fra 

prøvestikk på Rakknesodden har senere blitt C14-datert ved Uppsala universitet. Det har også 

blitt samlet inn makrofossilprøver og ytterligere kullprøver (se vedlegg). Dette øvrige 

prøvematerialet er magasinert, men ikke analysert. 
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Figur 21: Dateringer fra sektoravgiftsundersøkelsen ved Byglandsfjorden i 2012. 

 

6 OPPSUMMERING OG SAMMENDRAG 

I tidsrommet fra 24. september til 11. oktober 2012 ble det gjennomført arkeologiske 

registeringer og utgravninger knyttet til erosjonssikringstiltak i Byglandsfjorden i Bygland, Aust-

Agder. Arbeidet ble foretatt i forbindelse med at det ble gitt konsesjon for fortsatt regulering 

Byglands- og Åraksfjorden og prosjektet er utført som et sektoravgiftsprosjekt for kulturminner i 

vassdrag. Det ble gjennomført undersøkelser av én gravrøys fra bronsealder (id 51551), to 

steinalderboplasser (id 111553 og 111554) og et område med bosetningsspor fra jernalder 

(id 175687).  

 

Gravrøysa på Nånesodden (id 51551) ligger ytterst på et markert nes og i kanten av 

reguleringssonen til Byglandsfjorden. Før undersøkelsen var deler av røysa rast ut i fjorden som 

en følge av reguleringen. Halve gravhaugen ble gravet ut, og hele haugen har i ettertid blitt 

rekonstruert. 

 

Selve gravrøysa målte 6,5 x 5,5 meter ved undersøkelsen, men den har opprinnelig vært noe 

større. Høyden er 0,6 m og den har en hvelvet profil. Gravminnet består av stein med varierende 

størrelse som hviler på bart fjell og sandmasser. Under utgravningen ble det klart at gravminnet 

var dannet av opptil tre lag med stein. I røysa fremkom deler av et gravkammer dannet av fire 

kantsatte steinheller. Disse steinene dannet tre sider av et rektangel med en indre bredde på opptil 

0,5 m. Det manglet kanthelle i SV, og kammeret hadde følgelig en sikker avgrensning i denne 

retningen. SV for steinhellene var det imidlertid et rektangulært område på ca. 2x0,5 m med mye 

småstein og enkelte heller. Dette området inngikk mest trolig som en del av det indre gravminnet. 

I tilknytning til området dominert av mindre stein ble det funnet en dekorert pinsett i 

bronselegering som trolig kan dateres til yngre bronsealder. I den utgravde delen av røysa lå det 

også ca. 192 g brente bein og noe kull. Det foreligger én C14-datering av bein fra røysa til yngre 

bronsealder/førromersk jernalder (770–431 calBC, Ua-47124).  

 

I forbindelse med prosjektet ble det videre gjennomført arbeid på to steinalderlokaliteter. På 

Rakkenesodden (id 111553) ble det samlet opp funn og foretatt prøvestikking på oversiden av 

erosjonskanten. I et av disse stikkene fremkom tre funn. Det ble også gjort 138 overflatefunn i 

selve reguleringssonen. De sistnevnte funnene ble relatert til et rutenett med 2x2 m store ruter. 
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Videre ble det prøvestukket over erosjonskanten på lokalitet id 111554 på Stutteneset. Også her 

fremkom det funn. Feltarbeidet viste at det er bevart intakte funnførende lag på 

steinalderlokalitetene, på tross av kraftig erosjon. 

 

Vi foretok også maskinell sjakting og utgravning av bosetningsspor i beitemark på Berge 

(id 175687), i en om lag 130 m lang trasé som strakk seg ned til Byglandsfjorden. Det fremkom 

én kokegrop, to stolpehull, to mulige stolpehull, én grøft og én grop med ukjent funksjon ved 

dette arbeidet. Disse strukturene ble nærmere undersøkt. Trekull fra kokegropen har blitt 

vedartsbestemt og bjørkevirke er C14-datert til eldre jernalder (cal 20 BC–AD 140, Ua-46330). 
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8 VEDLEGG 

8.1 STRUKTURLISTE 

Berge 
Sjakt S.nr Type Form i 

flate 
Snittet Lengde  Bredde Diam. Dybde Stein i 

liter 
Sider i 
profil  

Bunn i 
profil 

Fyllmateriale Beskrivelse 

1 100 Avskrevet Oval  60 20      Mørk brunsort silt Avskrevet ved rensing 

3 101 Mulig  
stolpehull 

Rund Ja 24 23  14  buet avrundet Svart sand med humus 
og litt grus. 

Strukturen inneholder linser med grå utskylt sand. 
Kan være naturlig avleiringer. 

3 102 Mulig  
stolpehull 

Rund Ja 30 29  8  ujevne flat Svart sand med humus 
og litt grus. 

Strukturen inneholder linser med grå utskylt sand. 
Kan være naturlig avleiringer. 

4 103 Grøft Lineær  350 60      Mørk brunsort silt  

5 104 Udefinert 
nedgravnin
g 

Oval Ja 84 70  15  avrundet avrundet gråsort silt med kullbiter Udefinert nedgravning med kull i sentrum. 
Strukturen inneholder noe organisk materiale 
nederst i østlig del av strukturen i form av 
rødbrunt myrmateriale/humus. 

5 105 Kokegrop Oval Ja 100 60  9 0,5 avrundet flat grå sand med mye 
trekull og en del 
skjørbrent stein 

Tydelig kokegrop beliggende kun 7 meter fra 
byglandsfjorden. Meget lite igjen av strukturen, 
kun kull-lag og noen få skjørbrente stein finnes. 

5 106 Stolpehull Rund Ja   40 24  lodrette flat svartbrun humusholdig 
sand med grus 

svart humusholdig masse. Meget løs i forhold til 
undergrunnen og fyllt med fragmenter av treverk 
som kan være fra den oprinnelige stolpen. Stolpen 
stopper på toppen av et lag med kompakt grå 
leire. 

5 107 Stolpehull Rund Ja 34 26  30  lodrette avrundet svart humus og sand Svart humusholdig sand med kullbiter. Meget løse 
masser. Strukturen blir spissere i bunn. En liten 
infelling med lys brun sand i toppen av strukturen. 

4 og 5 Dyrk
nings
-lag 

  Ja        Mørk brun silt Lag i varierende tykkelse, funnet spesielt i sjaktene 
4 og 5 med økende tykkelse ned mot 
byglandsfjorden. Det ble tatt ut en makroprøve fra 
laget. 

 

 



8.2 TILVEKSTTEKST, C58433–58436 

Fellesopplysninger for C58433–C58436 

I tidsrommet 24. september til 11. oktober 2012 ble det gjennomført arkeologiske 

registeringer og utgravninger knyttet til erosjonssikringstiltak i Byglandsfjorden i 

Bygland, Aust-Agder (Russ og Mjærum 2014). Arbeidet ble foretatt i forbindelse med at 

det ble gitt konsesjon for fortsatt regulering Byglands- og Åraksfjorden og prosjektet er 

utført som et sektoravgiftsprosjekt for kulturminner i vassdrag. Det ble gjennomført 

undersøkelser av én gravrøys fra bronsealder (id 51551/C58433), to steinalderboplasser 

(id 111553/C58434 og id 111554/C58435) og et område med bosetningsspor fra jernalder 

(id 175687/C58436).  

 

Litteratur:  

Helene Russ og Axel Mjærum 2014: Rapport. Arkeologisk utgravning av gravrøys og 

boplassfunn, Nånes, 50/1, Langerak, 54/1, Frøyrak, 55/1, 2, Bygland, Aust-Agder. 

Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. 

 

C58433/1-13  

Gravfunn fra bronsealder fra NÅNESODDEN (50/1), BYGLAND K., AUST-AGDER.  

Gravrøysa på Nånesodden (id 51551) ligger ytterst på et markert nes og i kanten av 

reguleringssonen til Byglandsfjorden. Før undersøkelsen var deler av røysa rast ut i 

fjorden som en følge av reguleringen. Halve gravhaugen ble gravet ut, og hele haugen har 

i ettertid blitt rekonstruert. Det har senere også blitt foretatt erosjonssikringstiltak som vil 

hindre ytterligere utrasing på stedet. 

 

Selve gravrøysa målte 6,5 x 5,5 meter ved undersøkelsen, men den har opprinnelig vært 

noe større. Høyden er 0,6 m og den har en hvelvet profil. Gravminnet består av stein med 

varierende størrelse som hviler på bart fjell og sandmasser. Under utgravningen ble det 

klart at gravminnet var dannet av opptil tre lag med stein. I røysa fremkom deler av et 

gravkammer dannet av fire kantsatte steinheller. Disse steinene dannet tre sider av et 

rektangel med en indre bredde på opptil 0,5 m. Det manglet kanthelle i SV, og kammeret 

hadde følgelig en sikker avgrensning i denne retningen. SV for steinhellene var det 

imidlertid et rektangulært område på ca. 2x0,5 m med mye småstein og enkelte heller. 

Dette området inngikk mest trolig som en del av det indre gravminnet. I tilknytning til 

området dominert av mindre stein ble det funnet en dekorert pinsett i bronselegering som 

trolig kan dateres til yngre bronsealder. I den utgravde delen av røysa lå det også ca. 192 

g brente bein og noe kull. Det foreligger én C14-datering av bein fra røysa til yngre 

bronsealder/førromersk jernalder (770–431 calBC, Ua-47124). 

 

1) Pinsett av kobberlegering i to deler, der delene ble funnet samlet. Redskapet har en for 

som minner om Evert Baudou (1960) Taf. VIII, XII b. Pinsetten er 4,4 cm lang og 1,3 cm 

bred ved bittet. Pinsetten smalner bak over mot bøylen og bredden er der 0,2 cm. Bittet 

har en svakt utsvingt form langs sidekantene og en tilnærmet rett avslutning. Pinsetten 

har likeartet stempeldekorert sirkelornamentikk øverst på begge armene. Dekoren 

fremstår som forholdsvis regelmessig, men stemplingen er grunn og stedvis utydelig. 

Sirklene har en diameter på ca. 0,1 cm. Sirklene har en diameter på ca. 0,1 cm og en 

innbydes avstand på om lag 0,1 cm. Dekoren er i dag kun synlig ved bøylen, men den kan 

tidligere ha vært mer omfattende. Mål: Stl: 4,4 cm. Stb: 1,3 cm. 

2) Ett fragment av flint med spor etter avknusninger langs 1 sidekant, mulig ildflint. 

Funnet i den nordlige ytterkanten av røysa. Mål: Stm: 2,0 cm.  
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3) 1787 fragmenter brente bein fra menneske. Flere konsentrasjoner av bein funnet i felt, 

her katalogisert under ett undernummer da det ikke kunne skilles ut flere enn ett individ 

ved osteologisk analyse (Sjöling, 2013). Samlet vekt er ca. 192 g. Av den totale vekten 

med brent bein er 271 beinfragmenter (84 g) bestemt til menneske. Resten av materialet 

er uidentifisert. Det er identifisert rester etter én person i beinmaterialet, et voksent 

individ i alderen maturus, (40-59 år), og enkelte trekk kan antyde at individet har vært en 

mann. Det ble sendt ett fragment av menneskebein til datering. Vekt: 1,67 g. Prøven er 

radiologisk datert til 770–431 calBC (2473±32 BP, Ua-47124).  

 

Kullprøver fra gravrøysen 

4) Prøven er funnet ved F4 under utgravning. Vekt: 0,2 g.  

5) Kullprøven er vasket ut fra MP1, lag 2. Vekt: 0,1 g.  

6) Funnet ved F6. Vedartsbestemt til bjørk, furu og hasselnøtt. Vekt: 1,0 g.  

7) Funnet ved F3. Vekt: 0,3 g.  

8) Funnet ved kammerkonstruksjon. Vekt: 0,2 g.  

Makroprøver fra gravrøysen 
9) Hentet fra lag 2 i profil. Vekt: 15,9 g.  

10) Hentet fra lag 3 i profil. Vekt: 18,4 g.  

11) Hentet fra lag 3 i profil. Vekt: 7,9 g.  

12) Hentet fra røysfyll ved F3. Vekt: 4,7 g.  

13) Hentet fra røysfyll ved F6. Vekt: 7,6 g.  

 

Orienteringsoppgave: Gravrøysa ligger på Nånesodden, et nes på vestsiden av i 

Byglandsfjorden. Røysa befinner seg ca. 675 m ØNØ for tunet på Nånes og ca. 450 m 

NØ for FV304.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6538695.23, Ø: 

0084485.09.  

LokalitetsID: 51551.  

 

Litteratur: 

Sjöling, Emma 2013: Osteologisk analys av en brandgrav, Nånes 50/1, Bygland 

kommune, Aust-Agder rapport 2013: 10 O. Upublisert rapport.  

  

C58434/1-10 

Boplassfunn fra steinalder fra LANGERAK (54/1), BYGLAND K., AUST-AGDER.  

For fellesopplysninger om prosjektet: se C58433. 

Den 8. oktober 2012 ble det oppsamlet funn og foretatt prøvestikking på 

steinalderlokaliteten ID111553 på Rakkeneset ved Byglandsforden. Det er tidligere 

registrert på disse sandstrendene, og det har både blitt samlet inn overflatefunn fra 

ID111553 (C56638) og andre lokaliteter i området. Det har imidlertid ikke tidligere blitt 

prøvestukket over erosjonskanten på lokaliteten. Ett av stikkene på oversiden av 

erosjonskanten var positivt. Det ble også samlet inn 138 overflatefunn i selve 

reguleringssonen. De sistnevnte funnene ble relatert til et rutenett med 2x2 m store ruter. 

 

1) En tangespiss av flint, type B-spiss. Tangen og bladet bevart, men spissen er brukket 

av. Retusjert på en side samt på begge sider av tangen. Laget av sylindrisk flekkekjerne. 
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Mål: Stb: 1,3 cm. L: 4,1 cm.  

2) En mikroflekke av flint. Noe uregelmessige sidekanter. Mål: Stb:0,7 cm Stl: 2,3 cm.  

3) 6 avslag av flint, hvorav 3 varmepåvirket. Mål: Stm: 3,3 cm.  

4) 13 fragmenter av flint, hvorav 5 er varmepåvirket og ett har mulig slipt overflate. 

Mål: Stm: 2,8 cm.  

5) 7 splinter av flint, hvorav ett er varmepåvirket. Ett er mulig proximalparti av 

mikroflekke.  

Mål: Stm: 1,0 cm.  

6) En flekke av kvarts. Noe irregulær. Mål: Stb: 0,9 L: 1,7 cm.  

7) 6 avslag av kvarts. Kvartsen er av varierende kvalitet, og typer fra melkekvarts til 

gjennomsiktig kvarts finnes. Mål: Stm: 2,0 cm.  

8) 73 fragmenter av kvarts. Kvartsen er av varierende kvalitet, og typer fra melkekvarts 

til gjennomsiktig kvarts finnes. Usikkerhet rundt enkelte fragmenter, men samlet inn på 

bakgrunn av andre stykker i samme råstoff. Mål: L: 4,0 cm.  

9) 33 splinter av kvarts. Kvartsen er av varierende kvalitet, og typer fra melkekvarts til 

gjennomsiktig kvart finnes. 

Mål: Stm: 1,0 cm.  

10) En kullprøve fra prøvestikk 1. Vekt: 1,1 g. 40 biter er vedartsbestemt, 17 til furu, 23 

til eik. Prøven er radiologisk datert på furu til 1983±30 BP, 50 calBC–80 calAD (Ua-

46329). Vekt: 1,1 gram.  

 

Orienteringsoppgave: Rakkeneset ligger på østsiden av Byglandsfjord og består av flere 

svaberg som deler neset inn i flere fine sandstrender. Erosjonskanten er fra 0–2 m høy. 

Området i bakkant er bevokst av furu og bjørk, samt lyng og mose. Det har blitt registret 

to steinalderlokaliteter på vestsiden av odden, ID 80061 og ID 111553. De to lokalitetene 

er funnet i erosjonssonen og ligger i umiddelbar nærhet til hverandre. Lokalitetene skal 

sannsynligvis sees i en sammenheng.  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: /EU89-UTM; Sone 33, N: 6532375.94, Ø: 

0084475.15.  

LokalitetsID: 111553.  

 

C58435/1-2  

Boplassfunn fra steinalder fra FRØIRAK (55/2), BYGLAND K., AUST-AGDER.  

For fellesopplysninger om prosjektet: se C58433. 

Den 9. oktober 2012 ble det foretatt en utvidet registering på steinalderlokaliteten 

ID111553 på Stutteneset ved Byglandsfjorden. Boplassen ble påvist i 2007, da det ble 

samlet opp gjenstander i strandsonen ved lav vannstand (C56643, Solvold 2007). Det ble 

ikke prøvestukket i tilknytning til lokaliteten ved denne tidligere registreringen. Ved 

undersøkelsen i 2012 ble det derfor gravd til sammen 7 prøvestikk på oversiden av den 

om lag 2 meter høye erosjonssonen, der to var positive. Det ble også gjort overflatesøk i 

erosjonssonen, uten at det fremkom funn. 

 

1) 2 fragmenter av flint, hvorav det ene er varmepåvirket. Mål: Stm: 1,3 cm.  

2) Splint av flint. Mål: Stm: 0,7 cm.  

 

Orienteringsoppgave: Funnene lå i et sørøstvendt område med sandgrunn, nordøst for 

utløpet av en bekk. Videre ligger boplassen ca. 150 m NØ for sørspissen av Smørnes og 

45 meter S for veien som følger Byglandsfjorden NØ-over fra tunet på Frøyrak. 
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Kartreferanse: EU89-UTM; Sone 33, Projeksjon: N: 6535103.27, Ø: 0085339.18.  

LokalitetsID: 111554.  

 

Litteratur:  

Solvold, Grete Irene 2007: Rapport fra kulturhistorisk registering. Erosjonssikring av 

Byglandsfjorden og Åraksfjorden. Bygland kommune. Aust-Agder fylkeskommune. 

 

C58436/1-14  

Boplassfunn fra eldre jernalder fra FRØIRAK (55/1), BYGLAND K., AUST-AGDER.  

For fellesopplysninger om prosjektet: se C58433. 

Den 4. september 2012 ble det foretatt maskinell sjakting og utgravning av 

bosetningsspor på lokaliteten ID175687 på Berge i forbindelse med 

erosjonssikringstiltak. Arbeidet ble utført i en om lag 130 m lang trasé som strakk seg ned 

til Byglandsfjorden. Området lå i beitemark. Det fremkom én kokegrop og to stolpehull, 

to mulige stolpehull, én grøft og én grop med ukjent funksjon. Disse ble nærmere 

undersøkt. Trekull fra kokegropen ble vedartsbestemt og bjørkevirke er C14-datert til 

eldre jernalder (calBC 20–140 calAD). 

 

Kullprøver 

1) Fra kokegrop S105. Vedartsbestemt til bjørk, furu og selje/vier/osp. Prøven er 

radiologisk datert på bjørk til 1925±33 BP, calBC 20–140 calAD (Ua-46330). Vekt: 14,2 

g.  

2) Fra S106, stolpehull. Vekt: 0,2 g.  

3) Fra S107, stolpehull. Vekt: 6,4 g.  

4) Fra S104, kokegrop. Vekt: 36,9 g.  

5) Fra S101, stolpehull. Vekt: 1,7 g.  

6) Fra S102, stolpehull. Vekt: 1 g.  

7) Fra dyrkningslag. Vekt: 2,1 g.  

 

Makroprøver 

8) Fra S105, kokegrop. Vekt: 12 g.  

9) Fra S106, stolpehull. Vekt: 37,2 g.  

10) Fra S107, stolpehull. Vekt: 5,2 g.  

11) Fra S104, kokegrop. Vekt: 12,3 g.  

12) Fra S101, stolpehull. Vekt: 6 g.  

13) Fra S102, stolpehull. Vekt: 3,8 g. 

14) Fra dyrkningslag. Vekt: 6,9 g.  

 

Orienteringsoppgave: Parsell 73 ligger i en nordvendt vik knyttet til beitemark på Berge 

på vestsiden av Byglandsfjorden. Lokaliteten ligger ca. 120 meter nordøst for FV304 og 

ca. 170 meter direkte nord for gravminne ID41845.  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6536317.11, Ø: 

0084976.22.  

LokalitetsID: 175687. 

 



8.3 PRØVER 

8.3.1 KULLPRØVER 

Tabell 7: Kullprøver fra Berge 

KP nr S.nr. Struktur type C-nummer Liter Vekt/kull Vedart 14C-alder før 
nåtid 

Kalibrert alder, to 
sigma. 

Labref. 

KP1 105 kokegrop C58436/1 0,5 14,2 Bjørk (Betula), furu 
(Pinus) og 
selje/vier/osp (Salix 
sp./ Populus) 

1925±33 BP Cal 20 BC- 140 AD  (Ua-46330) 

KP2 106 stolpehull C58436/2 1,2 0,2     

KP3 107 stolpehull C58436/3 1 6,4     

KP4 104 kokegrop C58436/4 1 36,9     

KP5 101 stolpehull C58436/5 0,5 1,7     

KP6 102 stolpehull C58436/6 0,7 1     

KP7 dyrkningslag dyrkningslag C58436/7 1,5 2,1     

 

Tabell 8: Kullprøver fra Nånes 

KP nr Struktur type Kontekst C-nr Vekt/kull Vedart 

KP1 Gravrøys vF4 C58433/4 0,2  

KP2 Gravrøys  Tatt fra profil, MP1  C58433/5 0,1  

KP3 Gravrøys vF6 C58433/6 1 Bjørk, furu og 
hasselnøtt 

KP4 Gravrøys vF3 C58433/7 0,3  

KP5 Gravrøys vF8/kammerkonstruksjon C58433/8 0,2  

 

Tabell 9: Kullprøver fra Rakkenesodden 
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KP nr S.nr. Struktur type C-nummer Liter Vekt/kull Vedart 14C-alder før 
nåtid 

Kalibrert alder, to 
sigma. 

Labref. 

KP1 Prøvestikk 
1 

Lag i 
prøvestikk 

C58434/10 2 1,1 Furu og eik 1983±30 BP Cal 50 BC–80 AD Ua-46329 

 

8.3.2 MAKROFOSSILRØVER 

Tabell 10: Makroprøver fra Berge 

MP nr S.nr. Struktur type C-nummer Liter Vekt/makro 

MP1 105 kokegrop C58436/8 0,5 12 

MP2 106 stolpehull C58436/9 1,2 37,2 

MP3 107 stolpehull C58436/10 1 5,2 

MP4 104 kokegrop C58436/11 1 12,3 

MP5 101 stolpehull C58436/12 0,5 6 

MP6 102 stolpehull C58436/13 0,7 3,8 

MP7 dyrkningslag dyrkningslag C58436/14 1,5 6,9 

 

 

Tabell 11: Makroprøver fra Nånes 

MP nr Struktur type C-nummer Lag Kommentar Liter Vekt/makro 

MP1 Gravrøys C58433/9 2 Fra profil 0,5 15,9 

MP2 Gravrøys C58433/10 3 Fra profil 0,9 18,4 

MP3 Gravrøys C58433/11 3 Fra profil 0,8 7,9 

 Gravrøys C58433/12  vF3  4,7 

 Gravrøys C58433/13  vF6  7,6 
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8.4 TEGNINGER 

8.4.1 PROFIL PS 1 RAKKENESODDEN 

 



 

8.5 FOTOLISTE 

 
Cf nummer Motiv Navn Dato Sett mot: 

Cf34605_003.JPG Oversiktsbilde, Nånes Russ, Helene 25.09.2012 N  

Cf34605_004.JPG Oversiktsbilde, Nånes Russ, Helene 25.09.2012 NNØ 

Cf34605_006.JPG Oversiktsbilde, Nånes Russ, Helene 25.09.2012 Ø 

Cf34605_008.JPG Oversiktsbilde, Nånes Russ, Helene 25.09.2012 Ø 

Cf34605_011.JPG Ulovlig metallsøking Russ, Helene 25.09.2012  

Cf34605_018.JPG Erosjon ved trerøtter Russ, Helene 25.09.2012 Ø 

Cf34605_020.JPG Metallfunn lagt igjen av metallsøker? Russ, Helene 25.09.2012  

Cf34605_021.JPG Mulig forstyrrelse i røysa Russ, Helene 25.09.2012 S 

Cf34605_022.JPG Mulig forstyrrelse i røysa Russ, Helene 25.09.2012 S 

Cf34605_023.JPG Mulig forstyrrelse i røysa, nærbilde Russ, Helene 25.09.2012  

Cf34605_025.JPG Ildsted (Moderne) Russ, Helene 25.09.2012  

Cf34605_027.JPG Ulovlig metallsøking Ø for røys Russ, Helene 25.09.2012  

Cf34605_028.JPG Ulovlig metallsøking Ø for røys Russ, Helene 25.09.2012  

Cf34605_029.JPG Ulovlig metallsøking Ø for røys Russ, Helene 25.09.2012  

Cf34605_030.JPG Oversiktsbilde, Nånes Russ, Helene 25.09.2012 V 

Cf34605_031.JPG Oversiktsbilde, Nånes Russ, Helene 25.09.2012 NV 

Cf34605_036.JPG Erosjon, stein som triller ut av røysa Russ, Helene 25.09.2012 NV 

Cf34605_057.JPG Oversiktsbilde tatt m fotostang Russ, Helene 26.09.2012 V 

Cf34605_061.JPG Oversiktsbilde m fotostang Russ, Helene 26.09.2012 S 

Cf34605_064.JPG Oversiktsbilde m fotostang Russ, Helene 26.09.2012 S 

Cf34605_066.JPG Oversiktsbilde m fotostang Russ, Helene 26.09.2012 S 

Cf34605_074.JPG Oversiktsbilde m fotostang Russ, Helene 26.09.2012 S 

Cf34605_079.JPG Kant av gravrøys, minimum to rader stein oppå 

hverandre. 

Russ, Helene 26.09.2012 SØ 

Cf34605_084.JPG Oversiktsbilde m fotostang etter rensing Russ, Helene 27.09.2012 SSØ 

Cf34605_088.JPG Oversiktsbilde m fotostang etter rensing Russ, Helene 27.09.2012 SSØ 

Cf34605_092.JPG Oversikstbilde m fotostang etter rensing Russ, Helene 27.09.2012 SSØ 

Cf34605_095.JPG Oversiktsbilde m fotostang etter rensing Russ, Helene 28.09.2012 SSØ 

Cf34605_103.JPG Oversiktsbilde m fotostang, rensing ned til 

steinlag 

Russ, Helene 28.09.2012 SSØ 

Cf34605_105.JPG Arbeidsbilde av Stein Farstadvoll Russ, Helene 28.09.2012  

Cf34605_106.JPG Konstruksjon av steinrøys, rekker med stein Russ, Helene 28.09.2012 SSØ 

Cf34605_107.JPG Utrast område nordvest i røysa Russ, Helene 28.09.2012 SSØ 

Cf34605_108.JPG Utraste steiner vest i røysa Russ, Helene 28.09.2012 S 

Cf34605_110.JPG Deler av kammer synlig Russ, Helene 28.09.2012 N 

Cf34605_113.JPG Steinrekker som danner et hjørne Russ, Helene 28.09.2012 SØ 

Cf34605_117.JPG Bildet viser konstruksjonen av røysa Russ, Helene 28.09.2012 S 

Cf34605_119.JPG Steinrekke i nordvestlig del av røysa Russ, Helene 01.10.2012 SØ 

Cf34605_120.JPG Steinrekke i nordvestlig del av røysa Russ, Helene 01.10.2012 Ø 

Cf34605_122.JPG Steinrekke i nordvestlig del av røysa Russ, Helene 01.10.2012 Ø 

Cf34605_128.JPG Større stein i nærheten av gravkammer Russ, Helene 01.10.2012 V 

Cf34605_132.JPG Arbeidsbilde av Helene Russ og Stein Skogsfjord, Anne 01.10.2012  
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Farstadvoll 

Cf34605_135.JPG Arbeidsbilde av Helene Russ Skogsfjord, Anne 01.10.2012  

Cf34605_136.JPG Arbeidsbilde av Stein Farstadvoll Skogsfjord, Anne 01.10.2012  

Cf34605_138.JPG Steinrekke i gravrøys funnet under den øverste 

steinrekka 

Farstadvoll, Stein 02.10.2012 SV 

Cf34605_140.JPG Funnsted for pinsetten Russ, Helene 02.10.2012 Ø 

Cf34605_142.JPG Funnsted for pinsetten Russ, Helene 02.10.2012 NV 

Cf34605_144.JPG Bilder av gravkammer i røysa Russ, Helene 02.10.2012 SSØ 

Cf34605_146.JPG Gravkammer Russ, Helene 02.10.2012 SSØ 

Cf34605_150.JPG Gravkammer Russ, Helene 02.10.2012 NNV 

Cf34605_151.JPG Gravkammer Russ, Helene 02.10.2012 V 

Cf34605_152.JPG Gravkammer Russ, Helene 02.10.2012 V 

Cf34605_154.JPG Nærbilder av F7 Pinsett i kobberlegering Russ, Helene 02.10.2012  

Cf34605_156.JPG Nærbilde av pinsett Russ, Helene 02.10.2012  

Cf34605_160.JPG Arbeidsbilde med Anne Skogsfjord og Stein 

Farstadvoll 

Russ, Helene 02.10.2012  

Cf34605_162.JPG Oversiktsbilde/ arbeidsbilde av gravrøys Russ, Helene 02.10.2012 N 

Cf34605_168.JPG Oversiktsbilde/ arbeidsbilde av gravrøys Russ, Helene 02.10.2012 NØ 

Cf34605_172.JPG Erosjon av jord og sand under trerøtter Russ, Helene 02.10.2012 NØ 

Cf34605_174.JPG lunsjpause med Helene Russ og Stein 

Farstadvoll 

Skogsfjord, Anne 02.10.2012  

Cf34605_176.JPG Oversiktsbilde av gravrøys Skogsfjord, Anne 02.10.2012 NNV 

Cf34605_177.JPG Gravkammer Russ, Helene 02.10.2012 SØ 

Cf34605_179.JPG Gravkammer Russ, Helene 02.10.2012 SØ 

Cf34605_181.JPG Gravkammer Russ, Helene 02.10.2012 SØ 

Cf34605_183.JPG Gravkammer Russ, Helene 02.10.2012 NØ 

Cf34605_184.JPG Gravkammer Russ, Helene 02.10.2012 SØ 

Cf34605_187.JPG Gravkammer Russ, Helene 02.10.2012 SV 

Cf34605_189.JPG Arbeidsbilde, jord og steinhaug. Utgravd fra 

gravhaugen 

Russ, Helene 02.10.2012 SV 

Cf34605_190.JPG Gravkammer, kantheller satt ned like over 

berget med tynt lag sand imellom 

Farstadvoll, Stein 02.10.2012 NØ 

Cf34605_191.JPG Gravkammer, kantheller Farstadvoll, Stein 02.10.2012 NØ 

Cf34605_192.JPG Gravkammer, kantheller Farstadvoll, Stein 02.10.2012 NØ 

Cf34605_193.JPG Gravkammer, kantheller Farstadvoll, Stein 02.10.2012 SSØ 

Cf34605_198.JPG Arbeidsbilder, gravkammer sett mot Lauvdal Russ, Helene 03.10.2012 Ø 

Cf34605_201.JPG Arbeidsbilde, gravkammer sett mot Lauvdal Russ, Helene 03.10.2012 Ø 

Cf34605_222.JPG Oversiktsbilde før utgravning Russ, Helene 04.10.2012 N 

Cf34605_223.JPG Oversiktsbilde før utgravning Russ, Helene 04.10.2012 NNØ 

Cf34605_226.JPG Oversiktsbilde før utgravning, uthus Russ, Helene 04.10.2012 NV 

Cf34605_228.JPG Oversiktsbilde før utgravning Russ, Helene 04.10.2012 NV 

Cf34605_230.JPG Oversiktsbilde før utgravning Russ, Helene 04.10.2012 N 

Cf34605_234.JPG Oversiktsbilde før utgravning Russ, Helene 04.10.2012 V 

Cf34605_240.JPG Kokegrop i plan Farstadvoll, Stein 04.10.2012 V 

Cf34605_244.JPG Lag/ avleiringer i myr Farstadvoll, Stein 04.10.2012 Ø 

Cf34605_246.JPG Stolpehull i plan Farstadvoll, Stein 04.10.2012 S 
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Cf34605_248.JPG Stolpehull i plan Farstadvoll, Stein 04.10.2012 S 

Cf34605_250.JPG Grøft i plan Farstadvoll, Stein 04.10.2012 Ø 

Cf34605_253.JPG Grop i plan Farstadvoll, Stein 04.10.2012 S 

Cf34605_255.JPG Kokegrop i plan Farstadvoll, Stein 05.10.2012 S 

Cf34605_259.JPG Sjakt 5 Russ, Helene 05.10.2012 V 

Cf34605_260.JPG Sjakt 4 Russ, Helene 05.10.2012 NNØ 

Cf34605_263.JPG Sjakt 3 Russ, Helene 05.10.2012 SSV 

Cf34605_264.JPG Sjakt 3, stolpehull Russ, Helene 05.10.2012 SSV 

Cf34605_265.JPG Bilde tatt mot sjakt 1 og 2 Russ, Helene 05.10.2012 S 

Cf34605_266.JPG Sjakt 2 Russ, Helene 05.10.2012 S 

Cf34605_267.JPG Sjakt 1 Russ, Helene 05.10.2012 S 

Cf34605_269.JPG Stolpehull i plan Farstadvoll, Stein 05.10.2012 Ø 

Cf34605_273.JPG Kokegrop i profil Russ, Helene 05.10.2012 N 

Cf34605_277.JPG Stolpehull i profil Russ, Helene 05.10.2012 Ø 

Cf34605_278.JPG Stolpehull i plan Farstadvoll, Stein 05.10.2012 NØ 

Cf34605_282.JPG Grop i profil Russ, Helene 05.10.2012 NNØ 

Cf34605_283.JPG Stolpehull i profil Russ, Helene 05.10.2012 NNØ 

Cf34605_287.JPG Arbeidsbilde med Stein Farstadvoll, gjørmete 

og tunge arbeidsforhold 

Russ, Helene 05.10.2012  

Cf34605_288.JPG Stolpehull i profil Farstadvoll, Stein 05.10.2012 Ø 

Cf34605_290.JPG Stolpehull i profil Farstadvoll, Stein 05.10.2012 Ø 

Cf34605_293.JPG Sjakt 4 med grøft Russ, Helene 05.10.2012 SV 

Cf34605_296.JPG Dyrkningslagsprofil Russ, Helene 05.10.2012 SV 

Cf34605_299.JPG Dyrkningslagsprofil med lag og prøve markert Russ, Helene 05.10.2012  

Cf34605_301.JPG Oversiktsbilde Russ, Helene 08.10.2012 N 

Cf34605_302.JPG Oversiktsbilde Russ, Helene 08.10.2012 NNV 

Cf34605_304.JPG Oversiktsbilde Russ, Helene 08.10.2012 N 

Cf34605_305.JPG Oversiktsbilde Russ, Helene 08.10.2012 NNV 

Cf34605_308.JPG Panorama av Rakkeneset Russ, Helene 08.10.2012 NV 

Cf34605_309.JPG Panorama av Rakkeneset Russ, Helene 08.10.2012 N 

Cf34605_310.JPG Panorama av Rakkeneset Russ, Helene 08.10.2012 N 

Cf34605_311.JPG Panorama av Rakkeneset Russ, Helene 08.10.2012 Ø 

Cf34605_312.JPG Panorama av Rakkeneset Russ, Helene 08.10.2012 Ø 

Cf34605_313.JPG Panorama av Rakkeneset Russ, Helene 08.10.2012 SØ 

Cf34605_314.JPG Panorama av Rakkeneset Russ, Helene 08.10.2012 S 

Cf34605_316.JPG Prøvestikk 1, profil. Positivt Farstadvoll, Stein 08.10.2012 N 

Cf34605_320.JPG Prøvestikk 2, profil. Negativt Farstadvoll, Stein 08.10.2012 N 

Cf34605_323.JPG Målebånd lagt ut over lokaliteten. Russ, Helene 08.10.2012 N 

Cf34605_324.JPG Målebånd lagt ut over lokaliteten. Russ, Helene 08.10.2012 NØ 

Cf34605_328.JPG Målebånd lagt ut over lokaliteten Russ, Helene 08.10.2012 S 

Cf34605_331.JPG Prøvestikk 3, Profil Farstadvoll, Stein 09.10.2012 S 

Cf34605_334.JPG Prøvestikk 5, Profil Farstadvoll, Stein 09.10.2012 SV 

Cf34605_335.JPG Prøvestikk 4, Profil. Negativt Russ, Helene 09.10.2012 S 
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Cf34605_337.JPG Prøvestikk 1, Profil. Negativt Russ, Helene 09.10.2012 S 

Cf34605_339.JPG Prøvestikk 2, Profil. Negativt Russ, Helene 09.10.2012 S 

Cf34605_342.JPG Prøvestikk 6, Profil. Negativt Russ, Helene 09.10.2012 S 

Cf34605_344.JPG Prøvestikk 7, Profil. Negativt Russ, Helene 09.10.2012 V 

Cf34605_345.JPG Oversikstbilder Russ, Helene 09.10.2012 S 

Cf34605_348.JPG Oversiktsbilde Russ, Helene 09.10.2012 S 

Cf34605_349.JPG Oversiktsbilde Russ, Helene 09.10.2012 V 

Cf34605_351.JPG Oversiktsbilde Russ, Helene 09.10.2012 NV 

Cf34605_352.JPG Gravrøys Russ, Helene 09.10.2012 SØ 

Cf34605_354.JPG Gravrøys, profil Russ, Helene 09.10.2012 SSV 

Cf34605_355.JPG Seksjoner av profil, A-B Russ, Helene 09.10.2012 SV 

Cf34605_356.JPG B-C Russ, Helene 09.10.2012 SV 

Cf34605_357.JPG C-D Russ, Helene 09.10.2012 SV 

Cf34605_358.JPG D-E Russ, Helene 09.10.2012 SV 

Cf34605_359.JPG E-F Russ, Helene 09.10.2012 SV 

Cf34605_364.JPG Arbeidsbilde. Media og grunneier på besøk. Farstadvoll, Stein 10.10.2012  

Cf34605_369.JPG Oversiktsfoto m fotostang. Gravkammer Russ, Helene 10.10.2012 SV 

Cf34605_372.JPG Oversiktsfoto m fotostang. Gravkammer Russ, Helene 10.10.2012 SV 

Cf34605_375.JPG Arbeidsbilde. Gravkammer sett mot Lauvdal Russ, Helene 10.10.2012 Ø 

Cf34605_376.JPG Arbeidsbilde. Gravkammer sett mot Lauvdal Russ, Helene 10.10.2012 Ø 

Cf34605_378.JPG Gravkammer Russ, Helene 10.10.2012 SV 

Cf34605_379.JPG Gravkammer Russ, Helene 10.10.2012 Ø 

Cf34605_381.JPG Gravkammer Russ, Helene 10.10.2012 NV 

Cf34605_383.JPG Arbeidsbilde med Ingvild Paulsen. 

Gjenoppbygging av røysa 

Russ, Helene 10.10.2012  

Cf34605_384.JPG Arbsidsbilde med Ingvild Paulsen og Stein 

Farstadvoll 

Russ, Helene 10.10.2012  

Cf34605_386.JPG Arbeidsbilde med Ingvild Paulsen og Stein 

Farstadvoll 

Russ, Helene 10.10.2012  

Cf34605_388.JPG Siste bilder etter halvferdig rekonstruksjon. Russ, Helene 10.10.2012 SV 

Cf34605_391.JPG Rekonstruksjon Russ, Helene 10.10.2012 S 

Cf34605_392.JPG Rekonstruksjon Russ, Helene 10.10.2012 S 

Cf34605_394.JPG Rekonstruksjon av gravkammer Russ, Helene 10.10.2012 SV 

Cf34605_396.JPG Rekonstruksjon Russ, Helene 10.10.2012 Ø 

Cf34605_397.JPG Rekonstruksjon Russ, Helene 10.10.2012 Ø 

Cf34605_398.JPG Rekonstruksjon Russ, Helene 10.10.2012 Ø 

Cf34605_401.JPG Rekonstrusksjon Russ, Helene 10.10.2012 N 

Cf34605_402.JPG Rekonstruksjon Russ, Helene 10.10.2012 N 

Cf34605_403.JPG Rekonstruksjon Russ, Helene 10.10.2012 NV 

Cf34605_404.JPG Resterende sand og stein som skal tilbake til 

gravrøysa 

Russ, Helene 10.10.2012 SV 

Cf34605_405.JPG Rekonstruksjon Russ, Helene 10.10.2012 Ø 

Cf34605_407.JPG Rekonstruksjon Russ, Helene 10.10.2012 NØ 

Cf34605_411.JPG Rekonstruksjon med Lauvdal i bakgrunnen Russ, Helene 10.10.2012 NØ 

Cf34605_414.JPG Oversiktsbilde Russ, Helene 10.10.2012 NØ 
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Cf34605_415.JPG Oversiktsbilde Russ, Helene 10.10.2012 NØ 

Cf34605_416.JPG Horgi Russ, Helene 10.10.2012 S 

 

8.6 ANALYSERESULTATER 

8.6.1 C14 ANALYSE KULL 
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8.6.2 C14 ANALYSE BEIN 
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8.6.3 OSTEOLOGI 
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8.7 KART 

 

 

Kart 1: Plassering av gravrøysa på Nånesodden. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NR12000-150408SAS. Kart: Magne Samdal, KHM.
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