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SAMMENDRAG 
I forbindelse med utvidelse av en kjøkkenhage på gården Søre Åsland ble det i mai 2013 
funnet flere gjenstander fra vikingtid. Buskerud fylkeskommune og Kulturhistorisk 
museum gjennomførte en sikring av funnstedet umiddelbart etter at funnene ble meldt inn 
til fylkeskommunen.    
 
Tiltaket ble vurdert som mindre privat og av den grunn ble etterundersøkelsen innvilget 
statlig kostnadsdekning. Sikringsgravingen ble gjennomført juni samme år.   

Funnsteder lå rett NØ for tunet på gården Søre Åsland. Ved undersøkelsen ble det påvist 
en nedgravning som ble tolket som rester av en grav med en del av gravgodset in situ. Ut 
fra gjenstandsmaterialet ble strukturen tolket som en ubrent mannsgrav fra vikingtid.   
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
  
SØRE ÅSLAND, GNR/BNR. 17/9,10, FLESBERG K., 
BUSKERUD 
 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1
 
I forbindelse med jordarbeid og utvidelse av kjøkkenhage på gården Søre Aasland i 
Flesberg kommune i Buskerud ble det funnet flere oldsaker. Kulturhistorisk museum 
gjennomførte en sikringsgravning på stedet i perioden 17. – 19. juni 2013.   
 
6. mai fikk Buskerud fylkeskommune melding fra Gudveig Marit Førle om at det var 
gjort et funn av sverd (C58919/1) og skjoldbule (C58919/5) under jordarbeid rett ved 
tunet på gården Søre Aasland. Arkeolog Håvard Hoftun og arkeolog Ellen Anne Pedersen 
fra Buskerud fylkeskommune reiste straks til Flesberg og befarte området sammen med 
Gudveig Førle.  
 
Funnet ble gjort 3. mai i forbindelse med at et mindre parti mellom en kjøkkenhage og en 
jordkledt bergknaus skulle planeres ut for å utvide kjøkkenhagen.  
Det var grunneiers sønn, Sigurd Aasland 10 år, som oppdaget sverdet. I tillegg til sverd 
og skjoldbule ble det også funnet en ringspenne av jern (C58919/6). 
Befaring 7. mai ble foretatt av Bernt Rundberget fra Kulturhistorisk museum og Ellen 
Anne Pedersen fra Buskerud fylkeskommune. Funnstedet ble undersøkt med metallsøker. 
I et område på ca. 2 x 2 meter omkring funnstedet ble det registrert ytterligere utslag for 
jern. Gjenstandene ble pakket inn og brakt til Kulturhistorisk museum.  
 
Det ble raskt gjort et vedtak om dispensasjon, jf. Kulturminneloven § 8,2. ledd der 
grunneier Vebjørn Aasland ble gitt dispensasjon til å gjennomføre påbegynt utvidelse av 
kjøkkenhagen. Videre arbeid forutsatte at det skulle utføres en arkeologisk utgravning av 
funnstedet/gravminnet. Etter vedtaket dekket staten utgravningskostnadene jf. 
kulturminneloven § 10, 1. ledd, 3. punktum. 
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 DELTAGERE, TIDSROM 2
 
Navn Stilling Periode Dagsverk 
Hanne Aannestad Feltleder 17.-19. juni 2013 3 
Ingunn Marit Røstad Feltassistent 17.-19. juni 2013 3 
Magne Samdal Innmåling/metallsøk 19. juni 2013 1 
Bernt Rundberget  Prosjektleder 19. juni 2013 og 5. mai 

2014 
2 

Sum 9 
 

 
Figur 2. Oversiktskart. Funnsted avmerket med rødt (Kartgrunnlag: Statens kartverk. 
Kart: M. Samdal, KHM). 
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 FORMIDLING  3
 
Prosjektleder hadde tatt kontakt med lokalavisen i forkant av undersøkelsen. To 
journalister besøkte utgravningen 18. juni. Reportasjen sto på trykk i Laagendalsposten, 
lokalavis for Kongsberg og Numedal 22.7.2013. det ble gitt en bred dekning av 
undersøkelsen (figur 3). I tillegg er grunneiers mor, Gudveig Marit Førle, redaktør for 
Numedalsnett.no, nettavis for Numedalen og utgravningen ble også dekket her 21.6.2013. 
 

 
Figur 3. Faksimile av reportasje i Laagensdalsposten.no  22.06.13. 
 
 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 4
Gården Søre Åsland ligger på en høyde i landskapet på vestsiden av Numedalslågen. Det 
er kun funnet fire mannsgraver fra VT i Flesberg kommune og generelt registrert få funn 
fra Numedalen fra perioden. Gravfunnet fra Søre Åsland er derfor et viktig bidrag til 
kunnskapen om forhistorien i dette området 
 
 
Gravfunn fra Flesberg  

• C14496-14506 mannsgrav i steinbygd kammer fra haug 
• C23216 a-d Fekjan, mannsgrav ved sten uten overflatemarkering 
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• C24262 mannsgravfunn fra Nordre Ånnestad 
• C24333 mannsgravfunn i steinbygd kammer, samme haug som ovennevnte 
• Løsfunn av to økser (22063 og C34437) og en pil (C12095) 

 
Numedalen er rik på funn fra middelalder. Det er i tillegg registrert jernvinneanlegg og 
kullgroper i øvre del av Numedalen i et omfang som tilsier at jernutvinningen i vikingtid 
og middelalder har vært omfattende. Dette viser at det har vært bosetning og ferdsel langs 
Numedalslågen i vikingtid på tross av at det er registrert få fornminner og gjort få 
gjenstandsfunn fra denne perioden.  
 
Gården Åsland er nevnt i Diplomatarium Norvegicum i brev fra 1359 og 1360 
vedrørende henholdsvis salg og arveoppgjør. Gårdsnavnet tilsier at gården går tilbake til 
yngre jernalder. Dette gravfunnet bekrefter langt på vei denne hypotesen.  
 

   
Figur 4. Utsikt fra funnsted mot SØ (Foto: Cf 34962_013). 
 
Gårdstunet på Søre Åsland ligger ovenfor Lågen med utsikt SØ nedover dalen og N-NV 
mot Blefjell og nedre del av Hardangervidda/Hallingskarvet (figur 4).  
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Funnstedet ligger på et lite platå ovenfor og NØ for tunet på gnr 17/9, med vid utsikt over 
dalen. I forbindelse med grunneiers utvidelse av kjøkkenhage var det tidligere avdekket et 
lite platå, ca. 11x5 meter og graven/funnstedet for sverdet lå i NØ del av feltet inntil og 
under gjensatt jordkant. Feltet var omkranset av bergknauser i dagen på tre sider og har 
trolig ligget beskyttet av disse slik at jorden har vært lite omrotet. Inntil foten av 
bergknausen NØ for funnstedet var det en jord- og steinfylt brem.  
 
På bunnen av denne bremmen, ca. 0,5-0,75 m SV for bergknausens brattkant var det ved 
fylkeskommunen/KHMs befaring et synlig avtrykk etter sverdet og skjoldbulen.  
 
 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 5

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Funn av flere gjenstander datert til vikingtid og ytterligere utslag med metalldetektor på 
funnstedet under fylkeskommunens og Kulturhistorisk museums befaring, utgjorde det 
faglige grunnlaget for undersøkelsen.  
 
Ut fra de tre gjenstandene som var fremkommet forut for undersøkelsen ble det oppfattet 
som sannsynlig at det lå en mannsgrav fra vikingtid på stedet. Målet med undersøkelsen 
ble derfor å avklare hvor graven hadde ligget, dokumentere eventuelle strukturer og sikre 
eventuelle andre gjenstander. Ettersom metallsøkeren hadde gjort flere utslag i nærheten 
av funnstedet, ble det antatt at det kunne ligge flere gjenstander i undergrunnen. Da feltet 
var åpnet opp og strukturen avdekket var eventuelle resterende gjenstander eksponert for 
luft, noe som øker nedbrytningshastigheten. Det ble derfor vurdert som påkrevet å sikre 
ytterligere gjenstander så fort som mulig.  
 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE 
Matjordlaget var fjernet i et felt på ca. 60 kvadratmeter i forkant av undersøkelsens 
oppstart (se tegning 3). Samtlige gjenstander var funnet innenfor et relativt lite område i 
NV del av dette feltet. I NV ende var feltet avgrenset av en bergnabb og det var derfor 
ikke mulig å utvide feltet ytterligere i denne delen.  
 
Hele den åpne flaten ble renset opp. I tilknytning til funnstedet ble det registrert en 
rektangulær nedgravning, ca. 1,5 x 1 meter som gikk inn under profilkanten i NV del av 
av flaten. Funn av gjenstander og utslag med metallsøker var gjort innenfor eller i 
tilknytning til denne nedgravningen. På bakgrunn av nedgravningens form, tidligere 
gjenstandsfunn og utslag med metallsøker ble det vurdert som sannsynlig at dette var en 
grav. Det ble ikke registrert andre synlige strukturer under opprensing.  
I samråd med prosjektleder ble det avgjort at det ikke skulle tas inn naturvitenskapelige 
prøver fra strukturen.  
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5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Undersøkelsen startet ved en opprensing av funnstedet. En struktur avtegnet seg da som 
en tilnærmet rektangulær nedgravning. Nedgravningen var skarpt avgrenset mot 
undergrunnen i nordre del med et felt med mørkere fet humusblandet masse. 
Avgrensningen var noe mer uklar i søndre del. Den sterile undergrunnen besto av gulgrå 
humusblandet leirholdig silt. Nedgravningen besto av humusholdig mørkebrun masse 
med flekker av gulgrå silt.  
 
Nedgravningen ble dokumentert i plan (tegning 1, figur 5) før den ble gravet og 
dokumentert. Nedgravningen fortsatte inn under jordvollen i NV del Strukturen ble snittet 
på langs i NS retning og den østre delen av strukturen ble fjernet. Profilen ble 
dokumentert (tegning 2, profil 1, figur 6). Deretter ble den andre delen dokumentert og 
gravd inn til jordvollen.  
 

 
Figur 5. Cf34692_008. Struktur 1 etter opprensing. Bilde tatt mot Ø. Foto: Hanne Lovise 
Aannestad. 
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Figur 6. Cf34962_017. Profil 1. Bilde tatt mot V. Foto: Hanne Lovise Aannestad. 
 

 
Figur 7. Cf34962_026. Profil 2. Bilde er tatt mot NV. Spyd (C58919/2) er synlig i venstre 
del av profilen. Foto: Hanne Lovise Aannestad. 
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Ettersom deler av strukturen strakte seg inn under kanten som var gjensatt av 
gravemaskin lot vi denne stå til vi var ferdige med å grave den sydlige strukturen. 
Deretter ble jordkanten renset i overflaten og det viste seg at nedgravningen var synlig i 
overflaten og lett å avgrense. Profilkanten NV-SØ ble dokumentert (figur 2, profil 2, 
figur 7). Deretter ble denne delen gravet ut.  
 
Sverdets funnsted var avmerket med spiker. Ut fra avmerkingene hadde dette ligget i 
tilnærmet NS retning i flukt med strukturens lengderetning (se tegning 1).  
 
I tillegg til sverdet, skjoldbulen og ringspennen som var funnet i forkant av undersøkelsen 
(C58919/1, 6 og 7) ble det funnet et spyd (C58919/2, se figur 7, 8), en kniv (C58919/4, se 
figur 8), et bissel (C58919/5, se figur 9 og 10) samt tre nagler (C58919/8, 9, 11). Det ble 
også funnet en nål, trolig en del av ringspennen. Funnene ble tatt inn til museet ved 
utgravningens slutt. Funnstedene er merket av på plantegning (tegning 1).  
 

 
Figur 8. Cf34962_02. Spyd (C58919/2) og kniv (C58919/4) in situ. Bilde tatt mot V. 
Foto: Hanne Lovise Aannestad. 
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Figur 9. Cf34962_022. Spyd (C58919/2) og bissel (C58919/5) in situ. Bilde tatt mot V. 
Foto: Hanne Lovise Aannestad. 
 

 
Figur 10. Cf34962_023. Bissel (C58919/5) in situ. Bilde tatt mot V. Foto: Hanne Lovise 
Aannestad. 
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Magne Samdal (Kulturhistorisk museum) gjennomsøkte den avdekkede flaten og 
massene som var tidligere var fjernet fra utgravningsområdet med metallsøker. Samtlige 
registrerte utslag viste seg å være moderne søppel med unntak av to jerntener. Da disse lå 
i dyrkningslaget og ikke hadde diagnostiserende trekk ble de kassert.  
 
Våren 2014 ble det gjort funn av en øks (C58919/3) i jordmassene fra det samme 
området. Prosjektleder Bernt Rundberget dro ut og innhentet funnet 6. mai. Samtidig ble 
massen hvor øksa ble funnet ettergravd for om mulig finne flere funn. Dette søket var 
negativt. Ut fra datering og funnsted tolkes øksen å være fra samme struktur.  
 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER  
Deler av graven var allerede fjernet ved forutgående jordarbeid og kun de nederste delen 
av graven var intakt. Opplysninger fra finner og avtrykk fra sverd og skjoldbule gav 
antatt opprinnelig plassering av gjenstandene i graven, men disse opplysningene er usikre 
(se avmerking på tegning 1).  
 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 6
Det ble registrert en struktur (S1) tolket som en ubrent mannsgrav fra vikingtid. På 
bakgrunn av oldsakenes datering ble graven datert til 900-950 e.kr.  
 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 
S1.  
Struktur:  Grav 
Bredde: 96 cm 
Lengde: 180 cm 
Dybde:  26 cm 
Bunn profil: Rett 
Sider profil: Svakt skrånende  
Form flate: Rektangulær 
 
Beskrivelse:   
Rektangulær nedgravning tolket som en grav. Plassert inntil og nedenfor berg i dagen. 
Graven var lagt i NS retning. Strukturen avtegnet seg som et felt med mørk brun 
siltholdig humusblandet jord mot den lysere grågule siltholdige undergrunnen.  I plan var 
det en tydelig avgrensning i overflaten i N del inn jordvoll i form av et lag med mørkere 
humusblandet fet jord. Dette kunne følges ned i strukturen langs kanten av nedgravningen 
i nordre del og det samme laget ble også gjenfunnet i søndre del av strukturen og i 
bunnen.  Dette ble tolket som en gravbeholder av organisk materiale, mulig tre. 
Oldsakenes plassering tyder på at den døde har blitt lagt ned med hodet mot nord og at 
graven var urørt. Bortsett fra det fetere laget med humusblandet masse, var det ingen 
klare lag inne i strukturen.   
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Under gravningen ble det funnet flere oldsaker, antatt in situ (for plassering, se tegning 
1).    
 

6.2 FUNNMATERIALE 
Det ble funnet bissel, kniv, spyd og tre nagler under undersøkelsen. Tidligere var det 
funnet sverd, skjoldbule og ringspenne.  
 
I mai 2014 fikk museet melding om av det var funnet en øks i løsmassene som lå i nedre 
kant av det avdekkede feltet (mot sør). Dette var løsmasser fra avdekkingen av graven, 
fjernet før graven var påvist, og øksen stammer sannsynlig vis fra samme grav.  
 
Gjenstandene er katalogisert før konservering. Konserveringen er bra så vidt påbegynt. 
Revidert tilveksttekst etter konservering vil ettersendes. For øvrige opplysninger, se 
vedlagt tilveksttekst (C58919/1-11). 
 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 7
I samråd med prosjektleder ble det ikke tatt naturvitenskapelige prøver ved utgravningen 
 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 8
Gjenstandsfunn og strukturens form tilsier at det er en grav. Ut fra gjenstandsmaterialet er 
den trolig en ubrent mannsgrav anlagt i løpet av perioden 900-950 AD.  
 
Funnstedet for sverdet, i gravens lengderetning, samt øvrige gjenstandsfunn og 
jordmasser, tilsier at graven var urørt frem til jordarbeidet begynt.  
 
Oldsakenes orden og lite kull og brent ben peker mot at det på at det er en ubrent grav. 
Gjenstandsfunnene var konsentrert mot midten av strukturen, fortrinnsvis i den nordre 
halvdelen (se avmerking tegning 1). Ut fra finners angivelse av sverdets plassering, lå 
dette i flukt med strukturens lengderetning. Det er ikke klart i hvilken retning sverdet har 
ligget, men ut fra at spydet lå med bladet mot nord, er det sannsynlig at den døde er lagt 
ned med hodet mot nord.  Dette sannsynliggjøres ytterligere av terrenget som heller svakt 
nedover i SØ. 
 
Det mørke kompakte jordlaget med mye organisk masse som ble registrert i plan, profil 
og under gravning i SØ del av strukturen så ut til å være en del av gravbeholder, mulig av 
tre. Kistegraver eller kistelignende gravgjemmer av ulik form fra vikingtid er blant annet 
dokumentert på gravfeltene på Kaupang (Blindheim 1995, 109-111). Kaupangkistene kan 
ha hatt form som uthulede trestammer, sledekarmer eller trau. Uthulede trestammer som 
gravgjemmer er også kjent fra Birka. Det er ikke mulig si noe mer konkret om hvilken 
form gravgjemmet på Søre Aasland har hatt.  
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 VEDLEGG 10
 

10.1 STRUKTURLISTE 
S1 Mannsgrav fra VT, datert ut fra gjenstandsmaterialet 900-950 AD.  
 

10.2 TILVEKSTTEKST 
 
Merk: gjenstandene er katalogisert før konservering. Revidert tilveksttekst etter 
konservering vil ettersendes.  
 
C58919/1-11  
Gravfunn fra vikingtid fra SØRE ÅSLAND av ÅSLAND (17/9), FLESBERG K., 
BUSKERUD.  
 
1) Tveegget sverd av jern med hjalte av Petersens type M (Petersen 1919). Hjaltene er rette, 
med skarpe hjørner. Sverdet er relativt godt bevart. Rester av mineralisert tre på grep og 
klinge. Mål: Total l.: 87 cm, l. grep: 8,5 cm. Underhjalt: L.: 11,6 cm, b.: 2,6 cm, t.: 1,2 cm. 
Overhjalt: l.: 8,1 cm, b.: 2,7 cm, t.: 1,2 cm. Datering: 850-925 e.Kr. (Petersen 1919, 120).  
 
2) Bladformet spydspiss av jern i form nærmest som Petersens type C (Petersen 1919, fig. 9), 
men mangler vinger på falen som typeeksemlet. Avsatsen på bladet er noe skarpere markert 
enn på typeeksemplet. Spydspissen er katalogisert før konservering og det er ikke mulig å si 
om den har ornering på falen. Spissen ble funnet in situ og nedre del av fal var da avbrutt. 
Fnr: F7. Mål: Bevart l.: 41,0 cm, + avbrutt fal st.b.: 5,0 cm. Datering: Siste halvdel av 900-
tallet (Petersen 1919, 24).  
 
3) Øks av jern, nærmest som Petersen 1919, type H, fig. 39. Godt bevart. Mål: B. blad: 8,8 
cm, b. skaftehullsfliker: 6,2 cm. L: 16,7 cm. Datering: 900-950 (Petersen1919, 43) Funnet i 
løsmasser fra jordarbeid.  
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4) Knivblad med tange av jern, med rester av slire i form av mineralisert tre på bladet. I form 
nærmest som Petersen 1951, fig. 104, men bladet er noe skarpere avsmalende mot odden. 
Katalogisert før konservering. Fnr: F6. Mål: L: 16,0 cm. Stb: 1,9 cm. Datering: Vikingtid  
 
5) Stangbissel av jern. Katalogisert før konservering. Det kan se ut som om bittet består av 
en stang jf. Petersen 1951, fig. 11, men da med kortere bitt enn på typeeksemplaret. Fnr: F8. 
I grav mot bunnen i antatt brystregion.  
 
6) Skjoldbule av jern, nærmest som R562. En større del av midtpartiet er borte, etter 
bruddflaten å dømme er dette trolig en nyere skade som kan ha oppstått i forbindelse med 
funnsituasjonen. Katalogisert før konservering. Mål: Sth: 7,0 cm. Diam: 15,0 cm. Datering: 
Vikingtid, 850-950 e.Kr. (Petersen 1919, 47).  
 
7) Ringspenne av jern. Nedre del av nålen av avbrutt og ble gjenfunnet under 
etterundersøkelsen (unr. 10). På dette nummeret finnes også en annen gjenstand, opprinnelig 
tolket som nedre del av avbrutt nål. Katalogisert før konservering. Mål: Ring diam.: 6 cm, nål 
bevart l.: 10,6 cm + avbrutt del l.: 3,5 cm. Datering: 900-1000 e.kr.  
 
8) Nagle av jern. Fnr: F2. Mål: L: 2,9 cm. Diam: 1,6 cm.  
 
9) Nagle av jern. Fnr: F5. Mål: L: 3,5 cm. Diam: 1,8 cm.  
 
10) Trolig nedre del av avbrutt nål til ringspenne (unr. 7). Fnr: F3. Mål: L: 3,5 cm. Stb: 1,4 
cm. Stt: 0,7 cm.  
 
11) Sirkulær plate, mulig hode til nagle av jern. Fnr: F4. Mål: T: 0,6 cm. Diam: 2,1 cm.  
 
Funnomstendighet: Framkommet ved jordarbeid. Graven ble lokalisert da grunneier skulle 
utvide kjøkkenhagen. I tillegg til sverdet (unr. 1) ble også skjoldbulen (unr. 6) og ringspennen 
(unr. 7) funnet. Etter befaring fra fylkeskommunen og KHM ble det bestemt at området 
skulle sikres ved en ettergravning. Ettergravningen påviste graven som en nedgravning i 
undergrunnen med øvrige gjenstandsfunn. Området ble gjennomsøkt med metalldetektor, 
men intet mer av interesse kom frem. Øksen (unr. 3) ble funnet våren 2014 av grunneier i 
løsmasser som var fjernet i forbindelse med jordarbeidet året før og ble umiddelbart innlevert 
til museet.  
 
Orienteringsoppgave: Funnstedet ligger midt på tunet på en liten høyde ca 40 meter NØ for 
våningshuset på Søre Åsland.  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6633286.93, Ø: 
0528625.35.  
LokalitetsID: 169814.  
 
Innberetning/litteratur: Hanne Lovise Aannestad, 21.06.2013, Rapport fra arkeologisk 
utgravning  
 
Funnet av: Sigurd Aasland, Søre Åsland, 3623 Lampeland.  
 
Funnår: 2013/2014  
 
Katalogisert av: Hanne Lovise Aannestad. 
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10.3 TEGNINGER 
Tegning 1 Plantegning struktur 1 
Tegning 2, profil 1 og 2, struktur 1 
Originaltegninger i arkivet har målestokk 1:20. denne har blitt noe forminsket som følge 
av import i rapportmal. Se originaltegninger i topografisk arkiv. 
Tegning 3. Innmåling av struktur 1 og avdekket felt.  
 
 
Struktur 1 
Målestokk 1:20 
 

 
 
F 1-8 Funn, se tilveksttekst C58919/1-11 
 
Signaturer:  
||| Humus 
S Stein 
 
Struktur: Humusholdig fet mørk brun masse med flekker av gulgrå silt 
 
Undergrunn: Gulgrå sandblandet silt med endel stein.  
 
 
Tegning 1. S1 tegnet i plan etter opprensing.  

Profil 1 

Profil 2 

N 
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S1 
Målestokk 1:20 
 
Profil 1 
 
 

 
Profil 2 
 

 
 
Signaturer:  
||| Humus 
S Stein 
---- Avgrensning av struktur 
  
Tegning 2. Dokumentasjon av profil 1 og 2.  

N 

N 
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Tegning 3. Innmåling av struktur (S1). Profilene (profil 1 og profil 2) er markert med 
rødt. Den grå linjen viser ytterkanten av det avdekkede feltet (Tegning: Magne Samdal, 
KHM).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avgrensning 
av avdekket 
felt  

Berg i dagen 

S1 

Profil 1 

Profil 2 
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10.4 FOTOLISTE CF34692 
Bilde nr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

001 Felt  Ø-SØ 
H. L. 
Aa. 17.6.2013 

002 Struktur før opprensing Ø ‘’ ‘’ 
003 ‘’ N ‘’ ‘’ 
004 ‘’ V-NV ‘’ ‘’ 
005 Felt med struktur før opprensing V-NV ‘’ ‘’ 
006 ‘’ N-NØ ‘’ ‘’ 
007 TOM 

 
 

 008 Struktur etter opprensing Ø ‘’ ‘’ 
009 ‘’ Ø-SØ ‘’ ‘’ 
010 Struktur etter opprensing med profil II N-NV ‘’ ‘’ 
011 ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 
012 ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 
013 Utsikt fra bergknaus ovenfor og NV for feltet og strukturen SØ ‘’ 18.6.2013 
014 Struktur med profil II etter opprensing NV ‘’ ‘’ 
015 ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 
016 Struktur med profil I.  V ‘’ ‘’ 
017 ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 
018 ‘’ Ø ‘’ ‘’ 
019 C58919/3 in situ V ‘’ ‘’ 
020 C58919/2 in situ V ‘’ ‘’ 
021 C58919/2 og C58919/3 in situ V ‘’ ‘’ 
022 C58919/2 og C58919/4 in situ V-NV I.M.R. ‘’ 
023 C58919/4 in situ V-NV ‘’ ‘’ 
024 Profil II og C58919/2  N-NV H.L.A. 19.6.2013 
025 ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 
026 ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 
027 Organisk masse/mørkt felt i profil II ‘’ ‘’ ‘’ 
028 NV del av struktur avdekket i plan SØ ‘’ ‘’ 
029 Profil II og NV del av struktur avdekket i plan NV ‘’ ‘’ 
030 ‘’ NV ‘’ ‘’ 
031 Hele strukturen fjernet NV ‘’ ‘’ 
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10.5 KART 
 

 
Figur 11. Struktur avmerket med rødt. Avgrensning av avdekket område avmerket med 
grønt felt, Berg i dagen er avmerket med lysegrønt felt.  Kart: Magne Samdal, 
Kulturhistorisk museum.  
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Figur 12. Kartutsnitt med lokalitet avmerket med rødt. Kart: Magne Samdal, 
Kulturhistorisk museum.  
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