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SAMMENDRAG 

 
Den arkeologiske restaureringen ble gjennomført fordi det under en befaring av Oppland 
fylkeskommune den 16.11.05 i forbindelse med hogst ved Garbergfeltet, ble oppdaget at det var 
påbegynt bygging av platting på toppen av en av gravrøysene som hører til Garbergfeltet.  
 
Inngrepet har blitt gjort på toppen av røysa. Den opprinnelige toppen av røysa var blitt planert ut, og 
stein fra røysa var blitt benyttet til å lage en tørrmur.  
 
Gravrøysa 676R ligger tett opptil bebyggelsen på eiendommen, røysa er i tillegg preget av en hulvei 
som skjærer røysas østre kant. Hulveien går igjennom en forhøyning som viser seg på nedsiden av 
veien i kant med eiendomsgrensen, som er markert der. De synlige skadene på kulturminnet er nå 
utradert, og gravminnet framstår med tilbakeført visuell verdi.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK 

RESTAURERING 

RØISE, 46/14, OG JARSTAD, 47/1, VESTRE SLIDRE, OPPLAND.  

EINANG-FELTET.  

BJØRN-HÅKON EKETUFT RYGH 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Den arkeologiske restaureringen ble gjennomført fordi det under en befaring av 
Oppland fylkeskommune den 16.11.05 i forbindelse med hogst ved 
Garbergfeltet, ble oppdaget at det var påbegynt bygging av platting på toppen av 
en av gravhaugene som hører til Garbergfeltet.  
 
Inngrepet hadde blitt gjort på toppen av haugen. Den opprinnelige toppen av 
haugen var blitt planert ut, og stein fra haugen var blitt benyttet til å lage en 
tørrmur.  
 
Arbeidet ble bekostet av Vestre Slidre kommune. 
 
Haugen var tidligere registrert og innmålt av Wencke Slomann i perioden 1969-
71.  
 
 

2. DELTAGERE 

2.1 TIDSROM 

Tilbakeføringen av gravhaug 676R fant sted 22.08-24.08.2007, til sammen tre 
arbeidsdager i felt. Bjørn-Håkon Eketuft Rygh var feltleder og Kevin 
Wooldridge var feltleder II i hele perioden. Etterarbeid ble utført av feltleder i 
feltleder i perioden 02.-04.04.2008 
 

Navn Stilling Varighet 
Bjørn-Håkon Eketuft Rygh Feltleder I  22.08-24.08. 2007 
Kevin Wooldridge Feltleder II 22.08-24.08. 2007 
 Til sammen 6 dagsverk i felt 

 

2.2 SØK MED METALLDETEKTOR 

Wilhelm Fronth og Perry Rolfsen foretok søk med metalldetektor over hele 
gravhaugen 12. juni 2007. Det ble funnet mange gjenstander av jern fra nyere 
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tid, men kun én gjenstand som mest sannsynlig er en oldsak fra middelalderen, 
en dobbeltsidig kam av bly.  
 
 

3. FORMIDLING  

Det var ikke besøk av presse i feltet i løpet av utgravingen. Alle interesserte som 
var innom feltet, fikk korte redegjørelser for arbeidet med restaureringen. 
 
 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

Gravhaug 676R er en del av Garbergfeltet som er et stort gravfelt i Slidreåsen og 
dekker et stort areal. Området ble i sin helhet registrert av Wencke Slomann 
gjennom 15 år på 1960- og -70 tallet. Slomann registrerte til sammen 616 
gravhauger fordelt på gravfeltets to felt. Gravfeltet består av et mindre felt høyt 
opp i åsen, og et stort felt som inneholder storrøyser med og uten fotkjede og en 
runestein. Denne runesteinen er gjerne omtalt som Einangsteinen.  
 
Slomann (1971) daterer anleggingen av gravfeltet til tiden mellom ca. 325 til ca 
850. Gravene har blitt anlagt i hauger, og gravskikken synes i hovedsak å ha 
vært kremasjon.  
 
Mange av haugene har spor etter plyndring. Denne plyndringen har funnet sted 
både før og etter at feltet ble gjort kjent ved Anders Loranges undersøkelser og 
beskrivninger av området på 1870-tallet (Lorange 1873). Videre ble flere 
gravhauger skadet og andre gjenstand for arkeologiske undersøkelser, da det ble 
startet bygging av vei gjennom gravfeltet i 1955. 
 
 

5. RESTAURERINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Ved Oppland fylkeskommunes befaring ble det påvist skader på gravhaug 676R. 
Hensikten med tilbakeføringsarbeidet var å rette opp skadene som var påført 
kulturminnet, og å redusere inntrykket av ødeleggelsene visuelt. 
 
På den nordre delen av haug 676R ligger det et seterhus som er bygget ca 1850. 
Det er utbedringsarbeider ved dette seterhuset som har skadet kulturminnet. 
Stein fra haugen hadde blitt benyttet som bygge - og fyllmateriale for en 
planlagt terrasse.  
 
Hensikten med det arkeologiske arbeidet var å tilbakeføre haugen så den igjen 
framstår som et gravminne bygd opp av stein og jord. 
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5.2 RESTAURERINGSMETODE   

Gravhaug 676R var tydelig skadet. Skadene framstår som et inngrep i haugens 
søndre (SØ) del. Massen som var fjernet, bestod av 10-60 cm store steiner. En 
randsone av jordblandet stein gjenstod, og den indikerte haugenes opprinnelige 
form og utstrekning. I bunnen av det raserte området vokste det urter og mose. 
 
Arbeidet startet med dokumentasjon av situasjonen forut for en restaurering. 
Gravhaugen ble dokumentert ved foto og tegning i plan. Arbeidet med å 
tilbakeføre gravminnes form foregikk ved at den påbegynte tørrmuren av stein 
ble tatt ned og steinene tilbakeført til haugens topp. I toppen av gravminnet var 
det et stort sår, der det var blitt fjernet stein av forskjellig dimensjon. Dette såret 
framstod som en grop, trolig en plyndringsgrop. Noe stein var også rast ut i 
skråningen mot veien.  
 
Wenche Slomann (1971) observerte at de fleste haugene hadde fotkjede, eller at 
de største steinene i haugene lå i ytterkant av kulturminnene. Denne 
observasjonen ble lagt til grunn for formen steinene i haug 676R ble tilbakeførte 
til. 
 

5.3 RESTAURERINGENS FORLØP 

Etter at gravminnets tilstand var registrert ved tegning og foto, startet vi med å 
legge de største steine i ytterkant av det ødelagte området. De store steinene vil 
dermed også hindre at mindre stein raser ut. Videre ble de mindre steinene fylt 
inn. Steinene ble lagt slik at gravminnet fikk en troverdig form, og slik at det 
raserte området skulle framstå som urørt. 
 
Steinenes overflate viste hvilke steiner som var blitt flyttet. Vi prioriterte å flytte 
steiner som lå oppe på urter og gress, og der mose og patinering viste at de var 
flyttet. 
 
Det restaurerte området flater ut i bakkant av haugen mot nordøst, og faller 
naturlig inn i de urørte delene av gravminnet. Restaureringen slutter rett sør for 
en tydelig plyndringsgrop i den østre delen av haug. Plyndringsgropen ble ikke 
fylt igjen.  
 

5.4 FUNN 

I toppen av gravhaugen ble det funnet en dobbeltsidig kam av bly, trolig fra 
middelalder (vedlegg 8.2). På den ene siden er tennene grove og tykke, mens på 
motstående side er tennene tynne og tettsittende. Den tettsittende kamsiden har 
antakelig vært brukt som lusekam (Jacobsen 2003). Kammen er 4,5 cm lang, 
men den ene enden er brutt av, og det er ikke mulig å si hvor lang den i 
utgangspunktet har vært.  Nåværende bredde er 3,3 cm, men alle tennene på den 
grove siden mangler og den har nok vært omtrent 4,5 cm bred. Den eneste hele 
tanna er den ytterste på siden med de tynne og tettsittende tennene. Det har vært 
48 tenner på den tettsittende siden, inkludert den grove på enden. Det finnes 
spor etter 11 grove tenner på den andre siden, alle brutt av. Dobbeltsidige 
kammer dateres ofte til middelalder (Jacobsen 2003), men både doble kammer 
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og råstoffet bly opptrer også i jernalder. Nesten alle tennene mangler, og den 
opprinnelige lengden kan ikke fastslås. Det lyktes ikke å finne tilsvarende 
kammer i referanselitteraturen, men det nærmeste er kanskje Grieg (1933:232-
233, nr. 197a), hvor en dobbeltsidig kam i barlind minner noe om blykammen i 
form.  
 

 
C56966, dobbeltkam av bly. Tegning: Sara L. Berge 

 
 
I Kemiskt hand-lexikon fra 1883 (Cleve 1883) beskrives bruk av blykam i 
forbindelse med mørkfarging av hår:  
  

”Till följd af sin svafvelhaldt kan hår fargas med en svag lösning af 
blyoxidhydrat i natronlut eller t.o.m. genom kamning med blykam” (Cleve 
1883:160). 
 

Denne praksisen var vanlig på 18- og 1900-tallet, men mye tyder på at kammen, 
som ble funnet i toppen av gravhaugen, er eldre enn det. Gravhaugen var skadet, 
spesielt i søndre del, og konteksten kammen ble funnet i er usikker. Det er 
dermed vanskelig å si om kammen opprinnelig er en del av gravminnet, eller om 
den har havnet i massene ved en senere anledning. 
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5.5 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Det var vanskelig å erkjenne den opprinelige formen på gravminnet. Særlig 
siden det har vært mye aktivitet i området rundt haug. Byggingen av seterbua og 
senere aktivitet rundt denne har preget og forstyrret gravhaugen. 

 

5.6 VURDERING AV RESTAURERINGSRESULTATENE  

Formen på gravminnet framstår nå med en form som er diktert av de 
gjenværende kantene av gravhaug og de gjenværende urørte områdene nedenfor 
den seneste raseringen (vedlegg 8.3). 
 
Med tiden vil haugen få en jevn form da steinene som den er bygget opp av, vil 
sette seg. 
 

 

6. KONKLUSJON 

Den arkeologiske restaureringen ble gjennomført fordi det under en befaring av 
Oppland fylkeskommune den 16.11.05 i forbindelse med hogst ved 
Garbergfeltet, ble oppdaget at det var påbegynt bygging av platting på toppen av 
en av gravhaugene som hører til Garbergfeltet.  
 
Inngrepet har blitt gjort på toppen av haugen. Den opprinnelige toppen av 
haugen var blitt planert ut, og stein fra haugen var blitt benyttet til å lage en 
tørrmur.  
 
Gravhaug 676R ligger tett opptil bebyggelsen på eiendommen, haugen er i 
tillegg preget av et tråkk som skjærer haugens østre kant. Tråkket går igjennom 
en forhøyning som viser seg på nedsiden av veien i kant med eiendomsgrensen, 
som er markert der. De synlige skadene på kulturminnet er nå utradert, og 
gravminnet framstår med tilbakeført visuell verdi. Det ble funnet en dobbeltkam 
av bly i øverste del av haugen. 
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8. VEDLEGG 

 

8.1. FOTOLISTE.   

Fotoliste, Negativnr. Cf.33933 

  

Filmnr Fylke Kommune Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot 

1 Oppland Vestre Slidre Kevin Wooldridge beundrer den ferdig restaurerte gravhaugen 676R øst 

1  Oppland Vestre Slidre Kevin Wooldridge beundrer den ferdig restaurerte gravhaugen 676R øst 

1 Oppland Vestre Slidre FilmID - 

1 Oppland Vestre Slidre Skadet gravhaug, 676R, før arbeidet. nordøst 

1 Oppland Vestre Slidre 
Gravhaug, 676R, sett mot nord. Ny mur i forkant og seterstue på toppen av 
haugen. nord 

1 Oppland Vestre Slidre Nærbilde av ødeleggelsene på 676R. nord 

1 Oppland Vestre Slidre Nærbilde av ødeleggelsene på 676R. Sett mot vest. nord 

1 Oppland Vestre Slidre Nærbilde av ødeleggelsene på 676R. sørvest 

1 Oppland Vestre Slidre 676R med seterstue. Sett mot sør sør 

1 Oppland Vestre Slidre Gammel plyndringsgrop i 676R sørøst 

1 Oppland Vestre Slidre Nærbilde av ødeleggelsene på 676R. Sett mot øst. sør 

1 Oppland Vestre Slidre Seterstue på 676R. øst 

1 Oppland Vestre Slidre Oppmåling og dokumentasjon av 676R. nord 

1 Oppland Vestre Slidre Nærbilde av ødeleggelsene på 676R. nord 

1 Oppland Vestre Slidre Nærbilde av ødeleggelsene på 676R. Bunnen av rasert område. - 

1 Oppland Vestre Slidre 
Tilbakeføringen av steinene i haug, 676R, under utføring ved Kevin 
Wooldridge. nord 

1 Oppland Vestre Slidre 
Tilbakeføringen av steinene i haug, 676R, under utføring ved Kevin 
Wooldridge. nordøst 

1 Oppland Vestre Slidre 
Tilbakeføringen av steinene i haug, 676R, under utføring ved Kevin 
Wooldridge. øst 

1 Oppland Vestre Slidre 
Tilbakeføringen av steinene i haug, 676R, under utføring ved Kevin 
Wooldridge. øst 

1 Oppland Vestre Slidre Gravhaug, 676R, etter restaurering. Sett mot sør. sør 

1 Oppland Vestre Slidre Gravhaug, 676R, etter restaurering. Sett mot vest. vest 

1 Oppland Vestre Slidre Gravhaug s, 676R, etter restaurering. Sett mot nord. nord 

1 Oppland Vestre Slidre Gravhaug, 676R, etter restaurering. Sett mot nord. nordøst 

1 Oppland Vestre Slidre Restaurering nord 
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8.2. FUNN 

 
C56966/1  
Gravfunn fra jernalder fra EINANGFELTET av RØISE (46/14) og JARSTAD 
(47/1), VESTRE SLIDRE K., OPPLAND.  
Restaurering av gravhaug 22.08.-24.08.07 ble det foretatt arkeologisk reataurering av 
gravhaug 676R på Einangfeltet (id94807), Røise, 46/1, og Jarstad 47/1, Vestre Slidre, 
Oppland. Bakgrunnen for restaureringen var at Oppland fylkeskommune, under en 
befaring i forbindelse med skjøtsel på området, oppdaget at det var påbegynt bygging 
av platting på toppen av haugen. Den opprinnelige toppen av haugen var planert ut, og 
steiner fra haugen var benyttet til å lage en tørrmur. Haugen var tidligere registrert og 
innmålt av Wencke Slomann i perioden 1969-71. Under restaureringen ble det 
benyttet metallsøker, og det ble gjort funn av en blykam i toppen av haugen. 
Restaureringsarbeidet ble bekostet av Vestre Slidre kommune.  
1)  Kam:Ene halvdelen av en dobbeltkam i bly. På den ene siden er tennene grove og 
tykke, mens på motstående side er tennene tynne og tettsittende. Den tettsittende 
kamsiden har antakelig vært brukt som lusekam. Kammen er 4,5 cm lang, men den 
ene enden er brutt av, og det er ikke mulig å si hvor lang den i utgangspunktet har 
vært. Nåværende bredde er 3,3 cm, men alle tennene på den grove siden mangler og 
den har nok vært omtrent 4,5 cm bred. Den eneste hele tanna er den ytterste på siden 
med de tynne og tettsittende tennene. Det har vært 48 tenner på den tettsittende siden, 
inkludert den grove på enden. Det finnes spor etter 11 grove tenner på den andre 
siden, alle brutt av. Dobbeltkammer plasseres vanligvis i middelalderen, men 
forekommer også i jernalderen. Kammen ble funnet i toppen av den skadete 
gravhaugen 676R, under restaurering. Usikker kontekst. 
Mål: L: 4,5 cm. B: 3,3 cm.  
Vekt: 10,8  
Datering: middelalder? 
Orienteringsoppgave:  Gravhaug 676R er en del av Garbergfeltet, som er et stort 
gravfelt i Slidreåsen. Området ble i sin helhet registrert av Wencke Slomann gjennom 
15 år på 1960- og 70-tallet. Slomann registrerte til sammen 616 gravhauger fordelt på 
gravfeltets to felt. Gravfeltet består av et mindre felt høyt oppe i åsen, og et stort felt 
som inneholder storrøyser med og uten fotkjeder, samt en runestein. Denne 
runesteinen er gjerne omtalt som Einangsteinen. Slomann daterte anleggningen av 
gravfeltet til tiden mellom ca. 325 til ca 850. Gravene har blitt anlagt i røyser uten 
jord, og gravskikken synes i hovedsak å ha vært kremasjon. Mange av haugene har 
spor etter plyndring. Denne plyndringen har funnet sted både før og etter at feltet ble 
gjort kjent ved A. Loranges undersøkelser og beskrivelse av området på 1870-tallet. 
Videre ble flere gravhauger skadet og andre gjenstand for arkeologiske undersøkelser 
da det ble startet bygging av vei gjennom gravfeltet i 1955.  
Kartreferanse/-KOORDINATER:  ØK, BT 072-5-1  
LokalitetsID:  94807  
FornminneID:  676R  
INNBERETNING/litteratur:  Bjørn-Håkon Eketuft Rygh, 17.03.2008, Rapport, 
arkeologisk restaurering. Røise, 46/14, og Jarstad, 47/1, Vestre Slidre, Oppland. 
Upublisert rapport i top.ark. UiO.  
Funnet av:  Perry Rolfsen, 2007. 
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8.3 FOTOGRAFIER FRA FELTARBEIDET 

 
 
Fig. 1. Gravhaug 676R før restaurering. Mur av stein fra haugen i framkant. Sett mot N. 
 
 

 
 
Fig. 2. Gravhaug 676R før restaurering. Skadet område. Sett mot N. 
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Fig. 3. Gravhaug 676R før restaurering. Seterstua på toppen av gravhaugen. Sett mot NØ. 
 
 

 
 
Fig. 4. Gravhaug 676R under oppmåling og dokumentasjon. Sett mot NV. 
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Fig. 5. Gravhaug 676R. Nærbilde av inngrepet i haugen.  
 
 

 
 
Fig. 6. Gravhaug 676R. Under restaurering ved Kevin Wooldridge. Sett mot Ø. 
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Fig. 7. Gravhaug 676R. Under restaurering ved Kevin Wooldridge. Sett mot NØ. 
 
 

 
 
Fig. 8. Gravhaug 676R. Etter restaurering. Sett mot S. 
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Fig. 9. Gravhaug 676R. Etter restaurering. Sett mot NØ. 
 
 

 
 
Fig. 10. Gravhaug 676R. Etter restaurering. Sett mot N. 
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8.4 KART 

 
 
1. Fig. 1. Gravminner i Garbergfeltet. Etter Slomann 1971. 
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2. Fig. 2. Gravminnet 676R markert i kart over området. 
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