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SAMMENDRAG 
I forbindelse med omregulering av tre områder innenfor Deli skog næringsområde i 

Vestby kommune utførte KHM en arkeologisk undersøkelse i perioden 29.07-20.08.2013. 

En gravhaug ble påvist innenfor planområdet og denne ble totalgravd. En hulvei og en 

mulig skålgrop ble avskrevet.  

 

Gravhaugen ID45631 lå i nordre del av næringsområdet Deli skog beliggende mellom E6 

og Fv6 (Gamle Mosseveg). Haugen lå ca. 80 moh på en skogkledd kolle, kun ca. 15 m 

nord for deler av ASKOs varelager. I 2006 ble det gjennomført undersøkelse av en sterkt 

skadet gravhaug som har ligget kun 10 meter unna gravhaugen.  

 

ID45631 var tilnærmet rund og bestod av en kjernerøys som var dekket av gulbrun sand. 

Røysen lå over en naturlig renne i grunnfjell som også var blitt tettpakket med stein. Det 

ble ikke funnet beinbiter eller gravgods i haugen, men det ble avdekket flere skår av 

brukskeramikk i haugfyllet. Skårene kan ikke dateres nærmere enn til eldre jernalder, 

men en radiologisk datert kullprøve fra kjernerøysen kan tilskrives overgangen 

førromersk jernalder-romersk jernalder. 

 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Deli skog 3/1 

Kommune Fylke 

Vestby Akershus 

Saksnavn Kulturminnetype 
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Prosjektkode 
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 Statens vegvesen 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

DELI SKOG, 3/1., VESTBY KOMMUNE, 
AKERSHUS FYLKE  

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen er gjennomført i forbindelse med omregulering av tre områder i Deli skog i 

Vestby kommune. De omsøkte områdene ønskes regulert til næringsformål for å 

muliggjøre fremtidig vekst for tiltakshaver Asko Bygg Vestby AS.  

 

De første kjente registreringene innenfor planområdet ble utført av Elisabeth Skjelsvik i 

1953-55. Registreringsområdet omfattet da to gravhauger (R031671), to skålgroper 

(R010677) og ett veifar (R031672). I forbindelse med utviklingen av Asko næringspark 

har planområdet endret seg betraktelig. De har også vært gjennomført flere 

nyregistreringer av Akershus fylkeskommune, hvorav den siste i 2004. 

Kulturminneområdene omfattet da en gravhaug ID45631, en mulig skålgrop ID11877, og 

en mulig hulvei ID45632 (Amundsen 2004, Bukkemoen 2013). 

 

På vegne av tiltakshaver søkte Akershus fylkeskommune 26.04.2013 om tillatelse til 

inngrep i de automatisk fredete kulturminnene, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner (kml) § 8, fjerde ledd. KHM uttalte seg i brev av 29.05.2013, og det ble 

utarbeidet budsjett og prosjektplan for arkeologisk undersøkelse i planområdene. 

Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep med vilkår om arkeologiske undersøkelser for de 

berørte kulturminnene 04.06.2013. KHM gjennomførte de arkeologiske utgravningene i 

perioden 29.07-20.08.2013 

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Bjarne Gaut Prosjektleder   

Kathryn Etta Sæther Feltleder 29.07-20.08.2013 17 

Ingvild Tinglum Assisterende feltleder 29.07-20.08.2013 17 

Line Hovd Feltassistent 29.07-20.08.2013 17 

Kristin Eriksen Feltassistent 05.08-20.08.2013 12 

Joachim Berg Maskinfører 29-30.07.2013 2 

Magne Samdal Metallsøker 30.07.2013 1 

Sum 66 

Tabell 1: Oversikt over deltagerne og tidsrommet de deltok på utgravningen. 
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Figur 1: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert 3/12.2013,M. Samdal) 
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3 BESØK OG FORMIDLING  

Planområdet lå i nordre del av inngjerdet næringsområdet for Asko Bygg Vestby AS. De 

som besøkte utgravningen var derfor i hovedsak ansatte ved det nærliggende 

industribygget. Det ble fortløpende formidlet om utgravningen til de mange ansatte som 

besøkte feltet, og undersøkelsen ble omtalt i bedriftens interne nyhetsbrev. Det ble 

publisert to blogginnlegg i NORARK (1 og 7 aug. 2013), og feltet ble omtalt i Moss avis 

(16.aug. 2013) og Vestby avis (14.aug. 2013). Representanter fra Akershus 

fylkeskommune besøkte utgravningen 15.aug. 2013. Prosjektleder og andre 

representanter fra KHM besøkte feltet ved ulike anledninger.  

 

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet ligger i Vestby kommune, i nordre del av Deli skog næringsområde, mellom 

E6 og Fv6 (Gamle Mosseveg). Gravhaugen og hulveien lå ca. 80 moh på en skogkledd 

kolle, kun ca. 15 m nord for deler av ASKOs varelager. Området med mulige skålgroper 

lå i skog ca. 50 moh og 180 meter nordvest for gravhaugen. 

 

Undersøkelsesobjektene lå i et rikt kulturlandskap, og det er kjent flere kulturminner i 

nærområdet. I 2006 ble det undersøkt en sterkt skadet gravhaug kun 10 meter unna den 

nå omsøkte ID45631. Ved sålding av gjenværende haugfyll fremkom en kort sylindrisk 

perle (C55643/1), 18 skår av keramikk (C55643/2-11) og brente bein fra flere voksne 

kvinner (C55643/12-36) (Mjærum 2006). Rett inntil planområdet mot nord, på Deli, 3/1, 

ligger et større gravfelt med minst sju gravhauger og en skålgrop (ID21729), en langhaug 

(ID31590) og en mulig trekantet steinlegning (ID19502). I tillegg er det påvist et felt med 

fire gravhauger og en enkeltliggende haug i dyrket mark samme sted som ikke er lagt inn 

i Askeladden. I 2005 ble det undersøkt kokegroper på Deli rett vest for planområdet (Kjos 

og Simonsen 2006). Dateringene faller innenfor tidsrommet yngre bronsealder-eldre 

romertid (C55679). 

 

Ved Randem, ca. 1 km nord for planområdet, er det også et rikt kulturmiljø som blant 

annet omfatter gravfeltet ID70045 med rundt 30 rundhauger og to veifar. Umiddelbart 

nordvest for gravfeltet er det undersøkt et kokegropfelt og rydningsrøyser (ID116681), 

med dateringer til yngre bronsealder-eldre romertid (Sæther 2012). Umiddelbart øst for 

gravfeltet ble lokaliteten ID54977 med bosetningsspor undersøkt i 2007 (Petterson, 

Helliksen, Gustafson 2008). Undersøkelsen omfattet diverse bosetningsspor med 

dateringer innenfor førromersk jernalder – folkevandringstid. I 2008 ble det gjennomført 

utgravninger av bosetningsspor på Kleiver, nord for Randem, og det fremkom 

bosetningsspor, geil og en mulig gravhaug. Dateringene spenner i tid fra tidlig jernalder 

til middelalder og nyere tid (Derrick 2009). 

 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

KHMs prosjektplan datert 29. mai 2013 (Bukkemoen 2013) danner den vitenskapelige 

bakgrunnen for undersøkelsene i Deli skog ved ASKO. Prosjektplanen er utarbeidet med 
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utgangspunkt i registreringsfunn gjort av Elisabeth Skjelsvik i 1953-55, og Akershus 

fylkeskommune i 2004 (Amundsen 2004). 

 

I 1953-55 ble det registrert to gravhauger (R031671), to skålgroper (R010677) og ett 

veifar (R031672) på de omsøkte områdene. Innen nye registreringene tok til 2004 var en 

av haugene blitt ulovlig fjernet, og veifaret hadde tilsynelatende ulik kartfesting og 

orientering enn det opprinnelig registrert. I etterkant av fylkeskommunens registrering er 

det blitt klart at området som skal ha omfattet veifaret (R031672) ble planert i 2000. 

Hulveien registrert i 2004 er derfor trolig en nyregistrering og har ikke vært tidligere 

kjent. I tillegg ble kun én av skålgropene gjenfunnet, og tolkningen av denne var usikker. 

 

Med bakgrunn i de uklare omstendighetene rundt hulveien og skålgropene var en sentral 

prioritering under utgravningen å bekrefte/avkrefte om det dreide seg om automatisk 

fredete kulturminner. Hvis dette ble bekreftet skulle fokus rettes mot deres innbyrdes 

relasjon, samt deres relasjon til nærliggende bosetning og gravfelt. Problemstillingene 

knyttet til de enkelte typer kulturminner var som følger: 

 

Gravhaug: 

 Definere ytre og indre konstruksjonselementer. 

 Hvilke gjenstandstyper ligger i graven og hvor i gravminnet ligger disse? 

 Brent eller ubrent gravskikk? 

 Har gravgjemmet inneholdt gjenstander av organisk materiale og/eller planterester? 

 Har stedet en forhistorie før gravleggingen? 

 Finnes det spor av aktiviteter/ritualer knyttet til selve gravleggingen? 

 Finnes det spor av aktiviteter etter at begravelsen har funnet sted (f.eks. plyndring 

eller matoffer)? 

 Kan det defineres elementer som har hatt betydning ved valg av gravplass? 

 

Hulvei: 

 Kartlegging av hulvegen gjennom digital innmåling og snitting 

 Metallsøking for å eventuelt påvise artefakter som kan tidfeste bruken av hulvegen 

nærmere. 

 Kan det påvises flere faser av ferdsel? 

 

Skålgrop: 

 Kan det påvises skålgroper og/eller ristninger på berget?  

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell avdekking av torv og lyng over og rundt 

gravhaugen. Til dette ble det anvendt en 8 tonns gravemaskin med pussekuff. Det ble 

gjensatt to profilbenker som krysset gravhaugen fra nord mot sør, og øst mot vest. Dette 

skapte fire «kvadranter» formet som kakestykker. Disse ble nummerert sett mot nord, fra 

venstre mot høyre 1-4. Hver kvadrant ble gravd i mekaniske lag á 10 cm ned til grunnfjell 

og/eller kjernerøys. Steinene i kjernerøys ble fjernet for hånd. Haugfyll over og mellom 

steinene ble tørr -eller våtsåldet.  Det ble utført frisøk med metallsøker XPDEUS over 

gravhaugen, avdekket flate rundt samt over området med hulvei. Standard innstilling på 

søker ble brukt. Funn og prøver fra utgravningen er katalogisert under C59012. 
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Figur 2: Gravhaug og området rundt blir avtorvet med gravemaskin (Cf34715_128, foto av K. Sæther). 

 

Profilene i profilbenkene, samt ulike nivåer i gravhaugen i plan ble tegnet og fotografert. 

Det ble brukt digitalt speilreflekskamera i felt og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase 

under Cf34715. I tillegg ble det produsert en 3D-modell av gravhaugen fra en bildeserie 

av ca. 75-100 foto. Det ble brukt en fotostang (7 m) med fjernstyrt kamera av merket 

Canon Power Shot G10 til datafangsten. Bildene er tatt med 60 % overlapp både med 

fotostang og fra bakkeplan i en kontinuerlig serie. Til prosesseringen har vi brukt 3D 

fotogrammetri-programmet Agisoft Photoscan (http://www.agisoft.ru/). Modellen er 

lagret i dreibar-PDF format for inkorporering i rapporter og web. 

 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling. Denne ble også 

brukt til å fortløpende måle inn prøver og funn under utgravningen, og disse er 

katalogisert under C59012. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Explorer 2.1/Analysis 1.2) 

ble brukt til behandling og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, 

analyse og publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet.  

 

Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som 

Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis 

RAW-format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport 

skjer via kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i 

Intrasis og ESRIs ArcMap 10.  

 

Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI 

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 

lagring og eventuell distribusjon.  

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Området som omfattet gravhaugen og hulveien var dekket av tett løvskog og terrenget var 

ulendt. Hogst på og ved gravhaugen ble påbegynt et par dager før utgravningen tok til 

29.07.2013. Enkelte trær gjensto fremdeles når vi ankom planområdet. Søk etter hulveien 

ble prioritert den første dagen, slik at et eventuelt egnet området av hulveien kunne 

http://www.agisoft.ru/
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ryddes for snitting med gravemaskin. Det var i tillegg ønskelig å avklare hulveiens 

utstrekning og tilstand så tidlig som mulig. 

 

Hulveien var stedvis svært vanskelig å påvise. Det ble derfor bestemt å avvente snitting 

til området ble gjennomgått med metallsøker. I mellomtiden ble haugen og området rundt 

avtorvet. Dagen etter ble haugen dokumentert med foto og innmåling, og området 

gjennomgått med metallsøker. Søk ble også utført i og ved fordypningene i terrenget 

tolket som hulvei. Det ble da påtruffet flere håndlagde, brukte blykuler fra 1800-tallet. 

Disse indikerte at området var brukt til militære formål, og sannsynliggjorde at 

fordypningene var skytterstillinger. Tolkningen av objektet som forhistorisk ble derfor 

forkastet, og bruken av gravemaskin ble avsluttet etter to dager.  

 

Gravhaugen ble håndgravd i kvadranter, i mekaniske lag og massene tørr- eller våtsåldet. 

Steinene i gravhaugens kjernerøysen ble også lagvis fjernet for hånd. 

Utgravningsmetodikken var tidkrevende, men ble valgt fordi den legger vekt på nøye 

iakttagelse og dokumentasjon av konstruksjonselementer og funn. Gravhaugen ble derfor 

dokumentert både ved hjelp av ulike digitale metoder, samt håndtegninger. 

 

Under utgravningsperioden hadde vi mye pent vær, men fredag 16.08.2013 regnet det 

hele dagen. Utgravningen av gravhaugen var da kommet til et punkt hvor man kunne 

forvente å avdekke selve gravgjemmet i løpet av kort tid. I stedet for å eksponere et skjørt 

materiale, ble dagen brukt til å søke etter de registrerte skålgropene. Disse ble gjenfunnet, 

men avskrevet. Utgravningen ble avsluttet 20.08.2013. 

 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Det var forbundet usikkerhet til både hulveien og skålgropene før utgravningen tok til. 

Bakgrunnen til dette er flere, men ikke minst at kulturminnene var blitt registrert med 

flere tiårs mellomrom. I den tiden har både landskapet og terrenget i området endret seg 

enormt, men også den arkeologiske metodikken for dokumentasjon. I dag brukes svært 

nøyaktige måleverktøy, slik som GPS, til å fastslå plasseringen av kulturminner på 

kartverk. 

 

På 1950-tallet da kulturminnene først ble registrert var det vanlig med beskrivelser av 

nærområdet med omtrentlig distanse og orientering i forhold til landemerker og bygg. 

Ved nyregistrering i 2004 hadde planområdet endret seg, både gjennom naturlige 

prosesser og utbygning. Dette gjorde det vanskelig å følge de opprinnelige beskrivelsene 

av funnområdene. Kulturminnene var av typen som lett kan overses eller forveksles med 

naturlige formasjoner når de ligger i ulendt terreng med tett løvskog. Det var derfor 

usikkert om den omfattende utbygningen og endringen av landskapet var årsaken til 

lokalisering og beskrivelsen av hulveien og skålgropene ikke samstemte i de opprinnelige 

og de nyere registreringene.  

 

Gravhauger er blant de best synlige kulturminnetypene vi har i Norge. De er normalt 

enkle å identifisere. Haugdannelser er imidlertid også svært vanlig i naturen, og det er 

ingen sjeldenhet at hauger bevist eller tilfeldig blir skapt gjennom moderne aktivitet. 

Noen av de viktigste kriteriene som brukes for å skille en «gammel» haug fra et nytt 

anlegg eller en naturdannelse er; 
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 Plasseringen i landskapet med hensyn til terreng og andre fornminner i området. 

 Jevn, lett gjenkjennelig form i plan. 

 Fotkjede eller grøft. 

 Haugfyllets sammensetning, vurdert ved hjelp av jordbor. 

 

Det finnes imidlertid flere unntak fra disse kriteriene, og det er ikke alltid mulig å fastslå 

sikkert at alle kriteriene er tilstede. Haugfyllet kan vanligvis ikke observeres før haugen 

blir undersøkt, og det er flere tilfeller hvor selve graven ikke blir funnet. Bakgrunnen til 

dette kan være at haugen ikke har blitt brukt som et gravanlegg, men kan også skyldes 

dårlige bevaringsforhold.  

 

6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

Undersøkelsen på Deli skulle omfatte tre forskjellige kulturminner som bestod av en 

gravhaug (ID45631), en hulvei (ID45632) og en/to skålgroper (ID11877). Det ble tidlig 

avklart gjennom overflatesøk og metallsøk at formasjonen registrert som hulvei høyst 

sannsynlig skulle knyttes til militæraktivitet, i form av skytterstillinger fra 1800-tallet. 

Tolkningen er basert på funn av flere håndlagde, brukte blykuler. Funnet i tilsynelatende 

avgrensede forsenkninger, plassert i terrenget som på en stiplet, svært ujevn linje. 

 

 
Figur 3: Seks av blykulene funnet under undersøkelse av ID45632 (Cf34715_406, foto av K. Sæther). 

 

Skålgropene var registrert i et område ca. 180 meter nordvest for gravhaugen. Gropene 

var beskrevet som innhogget på et nord-sør orientert «hvalskrott-berg», rett vest for et 

nord-sør orientert høydedrag, med klar utsikt over jordene på Deli. Innenfor dette område 

var det tre utstikkere av berg som kunne passe med beskrivelsene. Alle tre ble ryddet og 

renset for busk, kvist og mose for overflateundersøkelse. 
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Figur 4: Ryddet og renset «hvalskrott-berg» (Cf34715_306, foto av K. Sæther). 

 

I registreringsrapporten blir skålgropen beskrevet plassert i skjæring mellom gråhvit 

kvarts og grå gneis. Kun ett av bergene hadde en grop plassert slik som beskrevet. Fordi 

det regnet mye under undersøkelsen, og regnet fylte alle gropene og sprekkene i berget 

med vann, fremsto den som godt synlig. Dette viste at gropene hadde uregelmessig form 

og var tilknyttet andre fordypninger og sprekker i berget. Gropene ble derfor avskrevet 

som naturlige. 

 

 
Figur 5: Naturlige groper og sprekker fylt med vann på «hvalskrott-berg» (Cf34715_297, foto av K. 

Sæther). 

 

6.1 GRAVHAUG ID45631 

Gravhaugen lå på en nordøst-sørvest orientert kolle, bare ca 15 meter nord for ASKOs 

varelager. Sør for haugen, fra en avstand på om lag 8 meter, var resten av kollen sprengt 

vekk. Øst og vest for gravhaugen skrånet terrenget nedover. Til tross for at kulturminnet 

var dekket av tett mose og lyng, og bevokst med enkelte trær og busker var haugprofilen 

godt synlig mot horisonten fra nedsiden av skråningene. 
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Figur 6: Gravhaugen ID45631 etter trefelling, men før avtorving (Cf34715_19, foto av K. Sæther). 

 

Før det ble gjort noen inngrep i haugen ble det målt opp to 30 cm brede profilbenker, som 

krysset gravhaugen fra nord mot sør og øst mot vest. Dette skapte fire «kvadranter» 

formet som kakestykker. Disse ble nummerert sett mot nord, fra venstre mot høyre 1-4. 

Torva innenfor hver kvadrant og området rundt haugen ble fjernet med gravemaskin, noe 

som gjorde haugens dimensjoner svært tydelige. Haugen var tilnærmet rund, ca. 6 meter i 

diameter. Den lå på grunnfjell og bestod av gulbrun sand, iblandet litt kull, silt og grus. I 

sørøstlig del (kvadrant 2) ble det også blottlagt flere steiner i overflaten.  

 

 
Figur 7: Avtorvet gravhaug med gjensatte profilbenker sett mot sørøst (Cf34715_350, foto av M. Samdal). 
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Figur 8: Gravhaug før og etter avtorving (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-

150408SAS. Produsert 6/12.2013, K. Sæther). 
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Figur 9: Tre store stein på nedsiden av loddrett bergkant (Cf34715_129, foto av K. Sæther). 

 

Avtorvingen viste også tydelig hvordan terrenget aktivt var brukt i konstruksjonen for å 

fremheve og forstørre haugen. Haugen lå på en liten naturlig forhøyning i grunnfjellet 

som skrånet svakt mot nord. I vest bestod grunnfjellet av en loddrett kant, og tiltakende, 

terrasseformet skråning i øst. I sør og nord skrånet grunnfjellet svakt. Tilsynelatende var 

haugfyll lagt så vidt over kanten i vest, noe som har krevd liten arbeidskraft, men skapt et 

inntrykk av en større og jevnt avrundet haug. Det er mulig at dette ikke har vært en 

bevisst handling, men i stedet et resultat av at haugfyllet har sklidd ned av seg selv. 

Haugfyllet skilte seg ikke nevneverdig ut fra tilliggende sandholdige masser slik at 

haugen så ut til å «flyte» litt utover i nord og sør, og derfor kanskje også i vest. Det ble 

imidlertid påtruffet tre store, (90x80 cm), stein på nedsiden av skråningen som lå slik at 

de forhindret utsklidning av haugfyllet. Dette underbygger inntrykket av at 

grunnfjellskanten er bevist utnyttet. 

 

Kvadrantene i gravhaugen og omkringliggende masser ble gravd i 10 cm mekaniske lag, 

som ble tørr- eller våtsåldet.  Allerede etter 10 cm fremstod gravhaugen som svært 

annerledes. Antallet stein synlige i overflaten i kvadrant 2 ble fordoblet, og var tydelig 

tettpakket, og flere steiner ble synlig i de andre kvadrantene, spesielt i nordøst (kvadrant 

4). Sett ovenfra var steinene i kvadrant 2 og 4 lagt slik at de dannet en jevn avrundet form 

mot øst og sørøst. Det ble også tydelig at grunnfjellet var stedvis ujevnt og at enkelte 

større søkk var blitt fylt med stein for å jevne ut overflaten. Dette var spesielt tilfelle i 

sørvest. 
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Figur 10: Stein pakket ned i naturlig søkk i berget (Cf34715_219, foto av K. Sæther). 

 

Innen 20 cm var blitt fjernet fra haugen var det tydelig at steinene omfattet en tilnærmet 

oval kjernerøys i østlig del av haugen som var orientert nordøst-sørvest. Røysen var ca. 

5,5x 4,2 m, og bestod av svært tettpakket rund og avflatet stein med tverrmål mellom 10 

og 90 cm. Det var lite eller ingen haugfyll som gjenstod i kvadrant 2 og 4 slik at lag 3 (30 

cm) omfattet hovedsakelig kvadrant 1 og 3 som kjernerøysen kun dekket østlig del av. 

 

 
Figur 11: Kjernerøys sett mot sør (Cf34715_193, foto av K. Sæther). 

 

Profilbenkene lå skjevt i forhold til kjernerøysen, og det ble besluttet å fjerne benken som 

var orientert nord-sør fordi den dekket svært lite av røysen. Vestlig profil i benken ble 

dokumentert, og denne viste at haugens største høyde målt fra markoverflaten til 

grunnfjell var 55 cm. 
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Under den sørlige enden av profilbenken ble det avdekket deler av en lang og dyp 

isskuringsstripe, som tilsynelatende fortsatte under kjernerøysen med samme orientering. 

Slike sprekker eller renner er tidligere blitt funnet under gravhauger/røyser, og i noen 

tilfeller har gravmaterialet, (bein og gjenstander), blitt funnet i disse. Hvis det samme var 

tilfelle med gravhaugen på Deli ville dette forklare orienteringen og de ulike 

dimensjonene mellom kjernerøys og gravhaug. Det ble derfor besluttet å fjerne steinene 

lagvis utenfra og inn mot renna, samtidig som øst-vest gående profilbenk ble fjernet og 

fortløpende dokumentert fra begge sider. Avdekkingen avslørte at renna lå relativt 

sentralt under kjernerøysa, og strakk seg tvers gjennom i en varierende bredde 70-160 

cm, og dybde 20-70 cm.  

 

 
Figur 12: Nordlig profil i Ø-V profilbenk (Tegnet av K. Sæther). 

 

 
Figur 13: Renna under kjernerøys tettpakket med stein sett mot sør (Cf34715_233, foto av K. Sæther). 

 

Steinene i renna ble lagvis fjernet, og disse var svært tettpakket, men de nådde ikke helt 

ned til bunn. Naturlig tilkommet, fuktig, mørk, sand, iblandet nevestore stein og røtter 
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fylte bunnen av renna. Det ble ikke funnet bein eller andre gjenstander til tross for 

sålding. En makroprøve ble tatt fra under en flat stein midt i renna, og kunne ha vært 

brukt som gravhelle. Det ble også tatt en makroprøve fra bunn. 

 

 
Figur 14: Renna under kjernerøys etter at den er tømt sett mot nord (Cf34715_323, foto av K. Sæther). 

 

6.2 FUNNMATERIALE 

Det ble funnet flere keramikkskår i haugmassene. Skårene ble hovedsakelig avdekket 

over eller på utsiden av kjernerøysen. Bare enkelte skår ble funnet i massene nær og 

mellom grunnfjellskant og de store steinene i vest. Det ble ikke funnet keramikk under 

steinene, og de som ble påtruffet mellom steinene ble avdekket i øvre del av 

kjernerøysen. Skårene består av uornert, grovt eller mellomgrovt gods fra brukskar. 

Trolig stammer fragmentene fra kokekar, som ikke kan dateres nærmere enn til eldre 

jernalder. Skårene består hovedsakelig av bukskår, tre er randskår. Funndistribusjonen 

viser at antall og samlet vekt i kvadrant 1 og 2 (sørlig del av gravhaugen) er litt større enn 

i kvadrant 3 og 4. 

 
Lag Kvadrant 1 Kvadrant 2 Kvadrant 3 Kvadrant 4 Total 

Antall Vekt,g Antall Vekt,g Antall Vekt,g Antall Vekt,g Sum Vekt, g 

Under torv 1 4,6 0 0 0 0 1 5,3 2 9,9 

÷ 10 cm 5 11,3 17 36,7 12 18 0 0 34 67,2 

÷ 20 cm 5 16,1 1 1,1 6 12,2 7 24,2 19 53,6 

÷ 30 cm 4 9,5 2 6,4 0 0 - - 6 14,4 

N-S profil - - - - - - - - 7 16 

Ø-V profil - - - - - - - - 4 9,5 

Sum antall/vekt 15 41,5 20 44,2 18 30,2 8 29,5 72 170,6 

Tabell 2: Oversikt over antall skår funnet i hver kvadrant og lag. 
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7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.1 VEDARTSANALYSE 

Det ble tatt ut to makroprøver under utgravningen av gravhaugen, og fra disse ble det 

vasket fram to kullprøver. Begge disse er vedartsanalysert av Helge I. Høeg (2013).  

 
ID C-nr. Treslag 

MP1883 59012/2 10 stk = 7 bjørk, 3 furu 

MP1884 59012/3 25 stk = furu 

Tabell 3: Oversikt over vedartsbestemt prøver fra gravhaugen på Deli. 

 

7.2 DATERING 

Begge kullprøvene er radiologisk datert ved The Ångström Laboratory, Uppsala (2013).  

 
ID C-nr. Uppsala 

Lab.nr 

Datert treslag Ukalibrert C14-
dat. 

Kalibrert C14-
datering, (OxCal.) 

MP1883 59012/2 Ua-47184 Bjørk 1978±30 20 f.Kr-65 e.Kr 

MP1884 59012/3 Ua-47185 Furu 7449±50 6390-6250 f.Kr 

Tabell 4: Oversikt over radiologiske dateringer fra gravhaugen på Deli. 

 

Dateringene fra gravhaugen fordeler seg innenfor et svært langt tidsspenn som strekker 

seg fra om lag 6400 f.Kr. til 25 e.Kr.; tilsvarende perioden fra mesolittisk steinalder til 

overgangen mellom førromersk og romersk jernalder. Sett på bakgrunn av prøvenes 

kontekst og materiale er det imidlertid mest sannsynlig at den eldste stammer fra en 

periode lenge før anleggelsen av gravhaugen, mens den yngste bare angir en bakre 

datering for haugbyggingen. 

 

MP1884 ble tatt fra massene funnet nederst i renna, under kjernerøysen. Massene her er 

tolket som naturlig deponert i en periode lenge før kjernerøysen ble anlagt, bare om lag 

1500 år etter at kollen ble tørt land. MP1883 er derimot datert på forkulla bjørk mellom 

de nederste steinene i kjernerøysen. Det er dermed sannsynlig at kullet har kommet til 

haugen samtidig med anleggelsen. Det betyr at haugen ikke kan være eldre enn 

overgangen førromersk jernalder/romersk jernalder, og at konstruksjonen trolig forgikk 

innenfor dette tidsspennet eller kort tid etter. Treverket har lav egenalder. Dateringen er 

også forenelig med keramikkskårene funnet i det øvre haugfyllet. Skårene var uten dekor 

og kan derfor ikke dateres nøyaktig, men de er typiske for kar datert til tidsrommet 500 

f.Kr.-500 e.Kr.  

 

7.3 MAKROFOSSILANALYSE 

Makroprøven MP1883 som ble tatt ut fra under en flat stein midt i renna er analysert ved 

NOK av Annine Moltsen (2013). Det ble imidlertid ikke funnet noe i prøven foruten noen 

slitte og avrundede kullbiter som antyder at de har ligget eksponert i en periode eller i 

åkerjord.  
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8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Med bakgrunn i de uklare omstendighetene rundt hulveien og skålgropene var en sentral 

prioritering under utgravningen å bekrefte/avkrefte om det dreide seg om automatisk 

fredete kulturminner. Hvis dette ble bekreftet, skulle fokus rettes mot deres innbyrdes 

relasjon, samt deres relasjon til nærliggende bosetning og gravfelt. Denne siden av 

undersøkelsen bortfalt da de mulige skålgropene og hulveien ble avskrevet. I stedet ble 

fokus under både utgravningen og etterarbeidet rettet mot gravhaugen ID45631. 

 

Det var tydelig at plasseringen av gravhaugen var gjort med omhu og med bakgrunn i 

flere av kriteriene som er karakteristiske av gravhauger/røyser. Ofte er gravmonumentene 

plassert slik at de synes godt i terrenget, gjerne på høyder slik at de på avstand synes godt 

i profil og da nær allfarvei. I tillegg er de ofte plassert slik at terrenget hjelper haugen 

med å virke større enn den egentlig er. Gravhaugen på Deli lå på en kolle som omfattet en 

liten naturlig forhøyning som haugen dekket. Skarpt skrånende terreng i øst, og delvis i 

vest fremhevet haugens profil, samtidig som den ga inntrykk av enn større formasjon enn 

det som egentlig var tilfelle. Dette ble spesielt tydelig når haugen ble avtorvet, og dens 

egentlige dimensjoner kom for en dag. 

 

Før avtorving fremstod haugen som tilnærmet oval, orientert øst-vest, men da lyngen ble 

fjernet var det tydelig at skråningene hadde skapt inntrykket av en oval haug og at 

egentlig så var den tilnærmet rund, ca. 6 meter i diameter, og ca. 55 cm høy. 

Avdekkingen avslørte også at områdets naturlige terreng var blitt utnyttet under 

konstruksjonen. I vest var en loddrett bergkant blitt inkorporert inn i gravhaugen. Dette 

har vært et tids –og arbeidsbesparende tiltak som samtidig har gjort haugen både større og 

mer avrundet i form. Utgravningen avdekket også at berggrunnen var blitt «forbedret» 

ved at søkk og/eller sprekker i berget var blitt fylt med stein for å «planere» overflaten.  

 

Haugens vestlige halvdel, og øvre del av østlig halvdel bestod hovedsakelig av gulbrun 

sand. Denne skilte seg ikke nevneverdig ut fra løsmassene rundt gravhaugen. Likheten 

tilsier at de nærliggende løsmassene har blitt brukt til å anlegge haugen, noe som er svært 

vanlig. Det ble imidlertid funnet flere skår fra brukskar i haugfyllet som ikke kan 

tilskrives noen urne eller lignende. En av grunnene til dette var at skårene ikke lå 

konsentrert som er et forventet resultat når en urne er blitt deponert. I stedet lå skårene 

spredt i den sandholdige massen som indikerer at de har tilkommet haugen samtidig med 

løsmassene. Alle skårene er fra brukskar forenelig med bosetningsaktivitet. Det er lite 

trolig at slike kar ville ha blitt fraktet til en gravlegging over store avstander. Det er derfor 

trolig at skårene indikerer en nærliggende bosetningsaktivitet. 

 

Området rundt gravhaugen ble flateavdekket med gravemaskin, men det ble ikke funnet 

andre spor etter bosetningsaktivitet. Bakgrunnen til dette kan være at undergrunnen 

hovedsakelig bestod av grunnfjell som ikke tar til seg slike spor lett. En annen forklaring 

er at aktiviteten har funnet sted sør for haugen hvor berget var utsprengt. Distribusjonen 

av skår var størst i sørlig halvdel av haugen, og som sådan underbygger tolkningen, men 

det bør bemerkes at forskjellen i skårenes fordeling var ikke stor og kan skyldes mer 

tilfeldige årsaker. Det er mulig at bosetningen har ligget lenger vekk fra gravhaugen. 

Jordene på og ved Deli har vært vel egnet for bosetning, og har trolig omfattet slik 

aktivitet.  Spor etter dette er imidlertid ennå ikke blitt funnet foruten fire kokegroper ca. 

200 m vest for gravhaugen på Deli, og bosetningsspor fra eldre jernalder-middelalder på 
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Randem 1 km unna (Kjos og Simonsen 2005, Sæther 2012, Petterson, Helliksen, 

Gustafson 2008, Derrick 2009).  

 

I østlig og sentrale deler av haugen ble det avdekket en kjernerøys. Denne var oval, og 

var orientert slik at den fremstod som litt skjevt plassert i forhold til haugen som hadde 

ligget over. Bakgrunnen til dette var uviss inntil endene av en naturlig renne ble påvist i 

nordøst og sørvest da med lik orientering som kjernerøysen. Fra tidligere er det kjent at 

sprekker og søkk har blitt brukt i forhistorien som deponeringspunkter for gravleggelser 

under gravmonumenter. Utgravningen hadde hittil påvist at de som hadde anlagt haugen 

hadde bevisst utnyttet landskapet og terrenget. Det fremstod derfor som sannsynlig, og i 

tråd med anleggsmønsteret at de også hadde utnyttet en naturlig renne i grunnfjellet som 

gravgjemme. Det ble imidlertid ikke funnet noen gravleggelse i renna, til tross for at 

massene ble våtsåldet. 

 

Bunnen av renna var fylt med fuktig, mørk sand, iblandet mye organisk masse som utgjør 

svært dårlige bevaringsforhold for bein og metall. Det er derfor mulig at eventuelle bein 

og/eller metallbiter har forvitret vekk over tid, men det er mest sannsynlig at en eventuell 

branngrav ville ha overlevd. Kull tatt fra mellom steinene i renna er radiologisk datert til 

overgangen førromersk jernalder/romersk jernalder. Dette er en tidsepoke da det er vanlig 

med kremasjoner slik som det funnet i massene fra den nærliggende ødelagte gravhaugen. 

Det er dermed mulig at haugen har omfattet en kremasjonsgrav, men i så tilfelle er det lite 

sannsynlig at det ble brukt noen urne da det ikke ble funnet noen keramikkskår i renna. 

Fravær av funn er til gjengjeld ikke uvanlig i gravhauger/røyser, og det har ofte blitt 

diskutert om ikke formasjonene kunne ha hatt andre bruksfelt, slik som kenotaf, 

eiendomsmarkører eller lignende. Det er imidlertid mest nærliggende å tolke haugen ut 

ifra et gravperspektiv. Dette er ikke minst fordi den har ligget blant flere gravfelt, samt 

kun 10 m unna en annen gravhaug (R2) hvor det ble påvist kremasjonsrester (Mjærum 

2006).  

 

R2 var blitt svært skadet før undersøkelse. Haugfyllet var blitt flyttet med gravemaskin 

noen meter øst for stedet der den hadde ligget. Flyttingen av haugmassen betydde at mye 

informasjon om haug- og gravkonstruksjon hadde gått tapt. Informasjonspotensialet lå 

derfor hovedsakelig i gjenstandsfunn i haugfyllet. Undersøkelse frembrakte imidlertid 

også enkelte resultater om konstruksjonen som til sammenlikning er svært like de funnet i 

2013. I tillegg har tidligere registreringer beskrevet haugene som svært like. 

 

«Gravhaugene er begge ca. 6,5 m i diameter og 70 cm høye. De er klart markert og 

tilsynelatende lagt opp på bart fjell. De er oppbygget av jord, iblandet noe stein på opptil 

40 cm i diameter.» (Eide 1999) 

 

Undersøkelse har bekreftet at begge gravhaugene lå på grunnfjell, og at haugfyllet har 

bestått av sandmasser. Det ble også påtruffet enkelte stein med en diameter opp mot 1 

meter i diameter i R2. Dette funnet gir gjenklang med det påtruffet under utgravning i 

2013. Kan disse steinene ha vært forbundet med en kjernerøys eller er de spor etter 

bevisst bruk av stein i konstruksjonen til å stabilisere massen eller planere området? 

Undersøkelsene har dermed vist at konstruksjonselementene i haugene har vært like, men 

det vil forbli usikkert om deres sammensetting var det samme. Det er imidlertid påvist at 

selve gravleggingsaktiviteten har vært ulik. I massene fra R2 ble det funnet kremerte 

beinfragment av trolig flere individer, mulig kvinner. Det ble funnet en sylindrisk perle 
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og 18 keramikkskår, hvorav to skår dekorert med riflet ribbedekor. Dekoren har datert 

anleggelsen av gravhaugen til yngre romertid/folkevandringstid (Mjærum 2006:9). Som 

nevnt tidligere er den andre gravhaugen datert på grunnlag av en radiologisk datering av 

forkullet bjørk funnet i kjernerøysen. Denne har gitt en bakre datering til overgangen 

førromersk jernalder/romersk jernalder som er litt eldre enn R2. Begge dateringsgrunnlag 

har kildekritiske problemer, men de gir en indikasjon på at begge haugene ble etablert på 

kollen i eldre jernalder. Det er imidlertid trolig at de ikke ble anlagt samtidig, som kan 

kanskje forklare ulikhetene i selve deponeringen av gravmateriale.  

 

9 SAMMENDRAG 

I forbindelse med omregulering av tre områder innenfor Deli skog næringsområde i 

Vestby kommune utførte KHM en arkeologisk undersøkelse av områdene i perioden 

29.07-20.08.2013. Kun en gravhaug ble påvist innenfor planområdet og denne ble 

totalgravd. 

 

Gravhaugen var tilnærmet rund, og bestod av en kjernerøys som lå på grunnfjell, og var 

dekket av gulbrun sand. Det ble ikke funnet beinbiter eller gravgods i haugen, men det 

ble avdekket flere skår av brukskeramikk i haugfyllet. Skårene kan ikke dateres nærmere 

enn til eldre jernalder, men en radiologisk datert kullprøve fra kjernerøysen kan tilskrives 

overgangen førromersk jernalder-romersk jernalder. 
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11 VEDLEGG 

11.1 TILVEKSTTEKST, C59012/1-4 

C59012/1-5  

Gravfunn fra førromersk jernalder/romertid fra DÆLI (3), VESTBY K., 

AKERSHUS.  

I forbindelse med omregulering av deler av Deli skog næringsområde utførte 

Kulturhistorisk museum en arkeolgoisk utgravning av en gravhaug i perioden 29.07-

20.08.2013. Planområdet lå i Vestby kommune, mellom E6 og Fv6 (Gamle Mosseveg). 

Gravhaugen lå ca. 80 moh på en skogkledd kolle ved siden av ASKOs varelager. Haugen 

var tilnærmet rund, 6 m i diam og ca. 55 cm høy. Den bestod av en kjernerøys som lå på 

grunnfjell og var dekket av gulbrun sand. Haugen var lagt over en dyp isskuringsstripe 

som var tettpakket med stein, men det ble ikke funnet noe gravgjemme. To kullprøver er 

vedartbestemt av Helge I. Høeg (2013) og radiologisk datert ved Ångströmlaboratoriet i 

Uppsala (2013). En makroprøve er analysert ved NOK av Annine Moltsen (2013).  

Restmateriale fra datering er tilbakesendt KHM. 

 

1) 69 bukskår og 3 randskår fra minst 3 leirkar av hovedsakelig mellomgrovt, uornert, 

rødbrunt eller gråbrunt gods. Alle er magret med glimmerstein og bergartskorn. Sml. vekt: 

170,6 g. Stl: 2,8 cm, stb: 1,9 cm, stt: 0,6 cm. I: Mellomgrovt, lys gråbrunt randskår med 

avrundet munningsrand og lett utsvingt leppe. Stl: 1,6 cm, stb: 1,6 cm, stt: 0,3 cm. II: 

Finmagret, lys gråbrunt randskår med avrundet munningsrand og lett utsvingt leppe. Stl: 

2,1 cm, stb: 1,5 cm, stt: 0,5 cm. III: Mellomgrovt, lys rødbrunt randskår med avflatet, 

fortykket munningsrand og lett utsvingt leppe. Stl: 1,6 cm, stb: 1,6 cm, stt: 0,4 cm. Fra 

sandholdig haugfyll.  

2) Prøve, kull. Vekt: 0,1 g. Prøven (10 biter) er vedartsbestemt til bjørk (7 biter) og furu 

(3 biter). Bjørk er radiologisk datert: 1978±30 BP, 20 f.Kr.-65 e.Kr. (Ua-47184). Vasket 

fram fra MP1883, tatt ut mellom steinpakning i isskuringsstripe.  

3) Prøve, kull. Vekt: 4,8 g. Prøven (25 biter) er vedartsbestemt til furu og er radiologisk 

datert: 7449±50 BP, 6390-6250 f.Kr. (Ua-47185). Vasket fram fra MP1884, tatt fra 

løsmasser nederst i isskuringsstripe under gravhaug (undergrunn).  

4) Prøve, makro. Analyse påviste hovedsakelig resente røtter, men også litt slitt og 

avrundet trekull. Fra gravhaug mellom steinpakning i isskuringsstripe. Prøven er kassert. 

 

Orienteringsoppgave: 14 m N for ASKOs varelager, ca. 190 m V for Fv6 (Gamle 

Mosseveg) og ca. 355 m Ø for E6.  

Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6607118, Ø: 0598456.  

LokalitetsID: 45631.  

Llitteratur: Amundsen, Ø.M. 2004: Rapport fra registrering av automatisk fredete 

kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for Deli skog næringspark i Vestby 

kommune, Akershus fylke, 01.09.-30.09.03. Akershus fylkeskommune. 

Bukkemoen, G.B. 2013: Prosjektplan. Undersøkelse av automatisk fredete kulturminner 

(ID-45631, ID-11877 og ID-45632, gravhaug, skålgrop og veifar). Detaljreguleringsplan 

for del av Asko, Deli skog næringsområde Deli 3/26, 33 og 34 m.fl, Vestby kommune, 

Akershus. KHMs arkiv. 

Sæther, K.E. 2013: Rapport arkeologisk utgravning. Gravhaug. Deli skog, 3/1, Vestby 

kommune, Akershus fylke. KHMs arkiv.



11.2 PRØVER 

11.2.1 KULLPRØVER FRA GRAVHAUG 

ID. C-nr. 
Uppsala 

labnr Funnomstendighet 
Vekt, 
gram Vedartbestemt Ukalibrert datering  Kalibrert datering 

MP1883 59012/2 Ua-47184 Fra mellom stein i renne 0,1 10 stk = 7 bjørk, 3 furu. Bjørk datert 1978±30 20 f.Kr-65 e.Kr 

MP1884 59012/3 Ua-47185 Nedre del av renne (undergrunn) 4,8 25 stk = furu 7449±50 6390-6250 f.Kr 

 

11.2.2 MAKROFOSSILRØVER FRA GRAVHAUG 

MP.nr. C.nr. Funnomstendighet Liter Analyse resultat 

MP1883 59012/4 Fra mellom tettpakket stein i renne under gravhaug 1,5 Hovedsakelig resente røtter og litt slitte og avrundede trekull. 

MP1884 59012/5 Fra nederst i renne under gravhaug (undergrunn?) 1,5 Prøven er kassert 

 



11.3 TEGNINGER 
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11.4 FOTOLISTE CF34715 

Filnavn Motiv Sett 
mot 

Foto Dato 

Cf34715_01.JPG Gravhaug før hogging av skog. NNV KES 23.07.2013 

Cf34715_04.JPG Gravhaug før hogging av skog sett fra nedsiden av bergknatt. NV KES 23.07.2013 

Cf34715_10.JPG Oversiktsbilde av gravhaug etter hogging og før torvavdekking. N IT 29.07.2013 

Cf34715_13.JPG Oversiktsbilde av gravhaug etter hogging og før torvavdekking. NØ IT 29.07.2013 

Cf34715_14.JPG Oversiktsbilde av gravhaug etter hogging og før torvavdekking. NØ IT 29.07.2013 

Cf34715_18.JPG Oversiktsbilde av gravhaug etter hogging og før torvavdekking. S IT 29.07.2013 

Cf34715_19.JPG Oversiktsbilde av gravhaug etter hogging og før torvavdekking. Ø KES 29.07.2013 

Cf34715_108.JPG Oversiktsbilde av gravhaug etter hogging og før torvavdekking. SV KES 29.07.2013 

Cf34715_111.JPG Oversiktsbilde av gravhaug etter hogging og før torvavdekking. SSV KES 29.07.2013 

Cf34715_128.JPG Arbeidsbilde med maskin som torver av. S KES 30.07.2013 

Cf34715_129.JPG Oversiktsbilde av gravhaug (kvadrant 1 og 3) etter torvavdekking. Ø IT 30.07.2013 

Cf34715_131.JPG Oversiktsbilde av gravhaug (kvadrant 3) etter torvavdekking. SØ IT 30.07.2013 

Cf34715_132.JPG Oversiktsbilde av gravhaug (kvadrant 3) etter torvavdekking. SØ IT 30.07.2013 

Cf34715_134.JPG Oversiktsbilde av gravhaug (kvadrant 3 og 4) etter torvavdekking. SØ IT 30.07.2013 

Cf34715_135.JPG Oversiktsbilde av gravhaug (kvadrant 4) etter torvavdekking. SV IT 30.07.2013 

Cf34715_136.JPG Oversiktsbilde av gravhaug (kvadrant 4) etter torvavdekking. SV IT 30.07.2013 

Cf34715_137.JPG Oversiktsbilde av gravhaug (kvadrant 2) etter torvavdekking. NV IT 30.07.2013 

Cf34715_138.JPG Oversiktsbilde av gravhaug (kvadrant 2) etter torvavdekking. N IT 30.07.2013 

Cf34715_140.JPG Oversiktsbilde av gravhaug (kvadrant 1 og 3) etter at 10 cm er fjernet. Ø KES 02.08.2013 

Cf34715_143.JPG Oversiktsbilde av gravhaug (kvadrant 1 og 3) etter at 10 cm er fjernet. Ø KES 02.08.2013 

Cf34715_144.JPG Oversiktsbilde av gravhaug (kvadrant 1 og 2) etter at 10 cm er fjernet. N KES 05.08.2013 

Cf34715_146.JPG Oversiktsbilde av gravhaug (kvadrant 2 og 4) etter at 10 cm er fjernet. V KES 05.08.2013 

Cf34715_148.JPG Nærbilde av kjernerøys i kvadrant 2 og 4 etter at 10 cm er fjernet. Ø KES 05.08.2013 

Cf34715_152.JPG Oversiktsbilde av gravhaug (kvadrant 4) etter at 20 cm er fjernet. SV KES 07.08.2013 

Cf34715_153.JPG Oversiktsbilde av gravhaug (kvadrant 2) etter at 20 cm er fjernet. NV KES 07.08.2013 

Cf34715_154.JPG Oversiktsbilde av gravhaug (kvadrant 4) etter at 20 cm er fjernet. SSV KES 07.08.2013 

Cf34715_155.JPG Oversiktsbilde av gravhaug (kvadrant 1) etter at 20 cm er fjernet. NØ KES 07.08.2013 

Cf34715_156.JPG Oversiktsbilde av gravhaug (kvadrant 1 og 3) etter at 20 cm er fjernet. Ø KES 07.08.2013 

Cf34715_158.JPG Fire keramikkskår funnet i gravhaugen.  KES 07.08.2013 

Cf34715_161.JPG Sørlig profil i Ø-V profilbenk. N KES 12.08.2013 

Cf34715_164.JPG Nordlig profil i Ø-V profilbenk. S KES 12.08.2013 

Cf34715_166.JPG Oversiktsbilde av kjernerøys etter at Ø-V profilbenk er fjernet. V KES 12.08.2013 

Cf34715_168.JPG Oversiktsbilde av kjernerøys etter at Ø-V profilbenk er fjernet. Ø KES 12.08.2013 

Cf34715_170.JPG Oversiktsbilde av kjernerøys etter at Ø-V profilbenk er fjernet. N KES 12.08.2013 

Cf34715_174.JPG Oversiktsbilde av kjernerøys etter at Ø-V profilbenk er fjernet. NØ KES 12.08.2013 

Cf34715_182.JPG Oversiktsbilde av kjernerøys etter at Ø-V profilbenk er fjernet. Ø KES 12.08.2013 

Cf34715_193.JPG Oversiktsbilde av kjernerøys etter at Ø-V profilbenk er fjernet. SSV KES 12.08.2013 

Cf34715_196.JPG Oversiktsbilde av kjernerøys etter at Ø-V profilbenk er fjernet. SV KES 12.08.2013 

Cf34715_204.JPG Oversiktsbilde av kjernerøys etter at Ø-V profilbenk er fjernet. V KES 12.08.2013 

Cf34715_211.JPG Oversiktsbilde av kjernerøys etter at Ø-V profilbenk er fjernet. NV KES 12.08.2013 

Cf34715_219.JPG Steiner pakket inn i naturlig sprekk i berget under gravhaug. NØ KES 14.08.2013 

Cf34715_222.JPG Steiner pakket ned i naturskapt renne under gravhaug, samt Ø-V NNØ KES 14.08.2013 
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Filnavn Motiv Sett 
mot 

Foto Dato 

sprekk. 

Cf34715_225.JPG Steiner pakket ned i naturskapt renne under gravhaug, samt Ø-V 
sprekk. 

SSV KES 14.08.2013 

Cf34715_227.JPG Steiner pakket ned i naturskapt renne under gravhaug, samt Ø-V 
sprekk. 

SV KES 14.08.2013 

Cf34715_231.JPG Steiner pakket ned i naturskapt renne under gravhaug. NNØ KES 14.08.2013 

Cf34715_233.JPG Steiner pakket ned i naturskapt renne under gravhaug. SSV KES 14.08.2013 

Cf34715_236.JPG Steiner pakket ned i naturskapt renne under gravhaug, samt Ø-V 
sprekk. 

V KES 14.08.2013 

Cf34715_238.JPG Steiner pakket ned i naturskapt renne under gravhaug, samt Ø-V 
sprekk. 

Ø KES 14.08.2013 

Cf34715_290.JPG Arbeidsbilde av Kristin Eriksen og Ingvild Tinglum som flytter stein. NV KES 15.08.2013 

Cf34715_293.JPG Renset berg med utsikt mot Deli jordene. N KES 16.08.2013 

Cf34715_294.JPG Renset berg med utsikt mot Asko og pukkverk. S KES 16.08.2013 

Cf34715_295.JPG Arbeidsbilde av Line Hovd, Kristin Eriksen og Ingvild Tinglum som 
renser berg. 

SØ KES 16.08.2013 

Cf34715_297.JPG Avskrevet "skålgrop". V KES 16.08.2013 

Cf34715_298.JPG Avskrevet "skålgrop". V KES 16.08.2013 

Cf34715_299.JPG Mulige tidligere registrerte naturlige "skålgroper". V KES 16.08.2013 

Cf34715_304.JPG Område med mulige tidligere registrerte naturlige "skålgroper". S KES 16.08.2013 

Cf34715_306.JPG Oversiktsbilde av hvalskrottberg med registrerte "skålgroper". S KES 16.08.2013 

Cf34715_307.JPG Oversiktsbilde av hvalskrottberg med registrerte "skålgroper". N KES 16.08.2013 

Cf34715_309.JPG Profilbilde av stein i naturlig renne under gravhaug. NNØ KES 19.08.2013 

Cf34715_310.JPG Profilbilde av stein i naturlig renne under gravhaug. N KES 19.08.2013 

Cf34715_311.JPG Profilbilde av stein i naturlig renne under gravhaug. SSV KES 19.08.2013 

Cf34715_313.JPG Planbilde av naturlig renne under gravhaug etter de fleste steinene er 
fjernet. 

NNØ KES 19.08.2013 

Cf34715_314.JPG Planbilde av naturlig renne under gravhaug etter de fleste steinene er 
fjernet. 

NNØ KES 19.08.2013 

Cf34715_315.JPG Planbilde av naturlig renne under gravhaug etter de fleste steinene er 
fjernet. 

SSV KES 19.08.2013 

Cf34715_317.JPG Oversiktsbilde av naturlig renne under gravhaug etter de fleste 
steinene er fjernet. 

NV KES 19.08.2013 

Cf34715_320.JPG Planbilde av naturlig renne under gravhaug ca. 10 cm fra bunn. NNØ KES 19.08.2013 

Cf34715_321.JPG Planbilde av naturlig renne under gravhaug ca. 10 cm fra bunn. SSV KES 19.08.2013 

Cf34715_322.JPG Planbilde av naturlig renne under gravhaug ca. 10 cm fra bunn. SSV KES 19.08.2013 

Cf34715_323.JPG Planbilde av fullstendig tømt naturlig renne under gravhaug. NNØ KES 20.08.2013 

Cf34715_324.JPG Planbilde av fullstendig tømt naturlig renne under gravhaug. SSV KES 20.08.2013 

Cf34715_331.JPG Oversiktsbilde av gravhaug etter torvavdekking. Tatt med fotostang. NNV MS 30.07.2013 

Cf34715_336.JPG Oversiktsbilde av gravhaug etter torvavdekking. Tatt med fotostang. NNV MS 30.07.2013 

Cf34715_339.JPG Oversiktsbilde av gravhaug etter torvavdekking. Tatt med fotostang. NØ MS 30.07.2013 

Cf34715_344.JPG Oversiktsbilde av gravhaug etter torvavdekking. Tatt med fotostang. NØ MS 30.07.2013 

Cf34715_348.JPG Oversiktsbilde av gravhaug etter torvavdekking. Tatt med fotostang. SØ MS 30.07.2013 

Cf34715_350.JPG Oversiktsbilde av gravhaug etter torvavdekking. Tatt med fotostang. SØ MS 30.07.2013 

Cf34715_355.JPG Oversiktsbilde av gravhaug etter torvavdekking. Tatt med fotostang. SV MS 30.07.2013 
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Filnavn Motiv Sett 
mot 

Foto Dato 

Cf34715_368.JPG Oversiktsbilde av gravhaug etter torvavdekking. V MS 30.07.2013 

Cf34715_380.JPG Oversiktsbilde av kvadrant 3 i gravhaug etter torvavdekking. SØ MS 30.07.2013 

Cf34715_401.JPG Oversiktsbilde av kvadrant 2 gravhaug etter torvavdekking. VNV MS 30.07.2013 

Cf34715_405.JPG Oversiktsbilde av sprekk i grunnfjell nord for gravhaug. V MS 30.07.2013 

Cf34715_406.JPG Gjenstandsbilde av blykuler funnet i "hulvei".  KES 22.08.2013 

 

 

 



 

11.5 ANALYSERESULTATER 

 

11.5.1 VEDARTANALYSE FRA HELGE I. HØEG 

 

 
 

 

 

  
 



 

11.5.2  RADIOLOGISK DATERINGSRAPPORT FRA ÅNGSTRÖMLABORATORIET I UPPSALA. 
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11.5.3 E-POST FRA ANNINE MOLTSEN ETTER GJENNOMGANG AV MAKROFOSSILPRØVEN 

 

Hej 

 

Jeg har modtaget prøven og kigget på den, jeg kan desværre ikke sige så meget om højen 

ud fra prøven. Den bestod hovedsageligt af recente rødder, men der var lidt slidte og 

afrundede trækul i. Trækullene må have ligget på en eksponeret flade i en periode eller i 

agerjord der er blever bearbejdet mange gange, hvorved de er blevet slidte af den 

mekaniske påvirkning.  

 

Hvis dette rækker og jeg ikke skal skrive en rapport, tager jeg den uden beregning 

 

Mange hilsener  

Annine 

 

 

11.6 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

1. Felttegninger 

2. Rentegninger 

 


