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ABSTRAKT 
Innberetning etter undersøkelse av gravrøys på Ås østre gnr.41/2, Sande, Vestfold. 
Undersøkelsen pågikk i flere perioder i tidsrommet 18.august til 19.november 1997. Omkring 
50% av røysen er undersøkt. Massene ble såldet.  
Det ble funnet en rekke metallgjenstander i tillegg til brente knokler. Funnene tilhører 
sannsynligvis en eller flere begravelser, men det usikkert om de primært har tilhøret den 
undersøkte gravrøysen. På bakgrunn av gjenstandsfunnene kan graven foreløpig dateres til 
200-300 e.Kr.  

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
 
I forbindelse med modernisering av Vestfoldbanen, SP 7, 8 og 9 ble det den 14. og 15. 
mars 1996 foretatt en ulovlig avdosing av matjord i den delen av SP 9 som ligger på Ås 
østre 41/2. Det ble ved samme anledning også dosert bort jord og anlagt en driftsvei i 
skogholtet SSV for SP9, uten at det var søkt om dispensasjon for dette. I vestre veiskjæring 
ble det avdekket en profil som innholdt grus/ stein, en del skjørbrent stein og spredt trekull. 
Det var derfor antatt at driftsveien hadde skåret gjennom et kulturminne, en gravrøys eller 
rydningsrøys.  
Universitetets Oldsaksamling valgte å utsette en eventuell anmeldelse av forholdet til en 
arkeologisk undersøkelse av området var foretatt. Undersøkelsen av SP 9 fant sted våren 
1996 og området ble deretter frigitt for utbygging. Det gjensto å undersøke den mulige 
røysen i området SSV for SP 9.  
På denne bakgrunn ble tiltakshaver i området, Jernbaneverket Utbygging, Drammen, pålagt  
å bekoste en undersøkelse av røysen. Formålet med undersøkelsen var å klarlegge 
kulturminnets art og oppbygging, sikre arkeologisk kildemateriale og vurdere skadens 
omfang. Undersøkelsen ville også avklare forhold som har betydning for lkeskommunen 
ønsker å vurdere en istandsetting av røysa. 
 

2. TIDSROM OG DELTAKERE 
 
Undersøkelsen ble utført i flere perioder.  
 
Selve undersøkelsen av røysa fant sted fra 18. - 29 august 1997, 30 dagsverk. Deltakere var: 
Cathrine Baglo   
Camilla Grimnes     
Magrethe F. Simonsen,   
Utgravingsleder Ragnhild Sjurseike   
 
Sålding av masser fra utgravningsfeltets nordvestre kvadrant fant sted i 3 perioder fra 24. 
September til 19. November 1997 (24/9-26/9, 3/11-7/11 og 5 dgr. i perioden 12/11-19/11). 
Det gikk her med 24 dagsverk. Deltakere var:  
Sissel Haug  
Heid Gjøstein Resi  
Magrethhe F. Simonsen 
Utgravingsleder Ragnhild Sjurseike   
  
 



3. FORMIDLING 
 
Formidlingen skjedde gjennom oppslag i lokalpresse og en gang i landsdekkende avis: 
Sande avis, Fremtiden  og Aftenposten. 
 

4. LANDSKAPET 
 
Gravrøysen ligger i østre kant av en åsrygg som har strukket seg øst-vest. Åsryggen er fjernet 
gjennom mange års grustakdrift. Jernbaneverket har bygget kulvert og forsøkt å gjenskape 
åsen. I vestre del av åsryggen ligger restene av gravfeltet og resten av grustaket.  
 

5. PROBLEMSTILLING OG METODE 

5.1. Problemstillinger  
Problemstillingene var flere og kan formuleres slik: 
• Hvilken type røys dreier dette seg om. Er røysen en gravrøys, rydningsrøys eller noe annet? 
• Hva representerer trekullet og den skjørbrente steinen i profilen mot øst? 
• Sikre arkeologisk kildemateriale i form av funn og/ eller innsamlet prøvemateriale. 
• Hvordan er røysen bygget opp? 
 
 
Prioriteringer  
De tre første problemstillingene ble prioritert.  Å avklare kulturminnets art fikk førsteprioritet 
og skulle avklares tidlig i arbeidet. 
 

5.2 Arbeidsopplegg/ metode  
Målesystem,  
Koordinatsystemet ble lagt med x-aksen stigende mot N og y-aksen stigende mot Ø. Origo er 
100x/100y, det som kunne se ut til å være høyeste punktet i  en svak forhøyning omtrent midt 
i området. Jernbaneverket Utbygging v/Selmer sørget for innmåling (se vedlegg). 
 
Utgravingens forløp  
 
Ved arbeidets oppstart brukte vi gravemaskin. Det ble valgt å avdekke NV kvadrant først, da 
det her var færrest trerøtter. Maskinen ble brukt med forsiktighet og vi gravde ca.10 cm tykke 
lag.  
 
Nordvestre kvadrant:  Torv og jordlag ble tatt av forsiktig. Et par trerøtter gjorde det 
imidlertid vanskelig Massene fra kvadranten ble deponert like NV for kvadranten, på kanten 
av grøften som strekker seg tilnærmet ØV nord for roysen. Under arbeidets gang ble det 
observert noe stein og de to store røtter ble fjernet. Ved ett tilfelle ble det observert en liten 
kullflekk (ca. 10-15 cm i diameter). Denne ble undersøkt, men så ikke ut til å være spesielt. 
Arbeidet fortsatte, men ble stanset da det ble observert to nye kullflekker på et nivå ca. 10 cm 
dypere . 



Vi var da nede på et nivå med en del mindre stein. Ved opprensing viste dette seg å være en 
steinpakning.  
  
Sørøstre kvadrant:  
Her ble torven fjernet. Det viste seg at vi ganske raskt kom ned på undergrunn perifert mot sør 
i kvadranten. I tillegg kom det frem store stein i profilene både N og V for det avtorvete 
stykket. Med mistanke om at dette tydet på en oppbygget gravrøys ble arbeidet stoppet. 
Det ble gjort metallfunn med metallsøker. 
 
 
Sørvestre kvadrant: 
 
Torven ble her fjernet manuelt. Lag 1 (ca. 10 cm) under torven ble fjernet. Vi gikk deretter 
over med metalldetektor og gravde oss ned der vi fikk gode utslag. Lag 2 ble påbegyn. 
Gravingen her ble stoppet raskt etter omprioritering av arbeidsoppgavene. Vi gikk over til å 
konsentrerere oss om å sikre gjenstandsfunn. 
Det ble funnet mye skrot i lag 1 og delervis lag 2. Spiker, piggtråd glassbiter og annet  
moderne. 
Et metallfunn var en nagle av jern. Metallfunnet MF2 ble ikke tatt opp da det ligger på ca. 20 
cm dyp og strekker seg innover i massene.   
 
Nordøstre kvadrant 
 
Det ble gravd med maskin en sjakt inn fra østre ytterkant mot V. Sjakten er i overkant av 1m 
bred. Arbeidet her ble stanset raskt da vi støtte på store rullestein som sannsynligvis hører til 
gravrøysen. Under arbeidet ble det funnet 2 leirkarskår og litt brent leire. 
 
Grøftekanten mot NV 
 
Under arbeidets gang ble det observert noe knokkelmateriale og fragmenter av kitting (fra 
trekar?). I begynnelsen trodde vi at dette også kom fra de fjernete massene. Etterhvert ble det 
tydelig at det kunne stamme fra materiale som ligger in situ under marken i nordlige 
grøftekant. Vi fikk mistanke om at dete kunne være en flatmarksgrav og dekket området til 
med sand og plast. 
 
Metallsøking: 
 
Andre dagen kom Arne Schau med metallsøker. Vi undersøkte først de avdekkete områdene - 
nordvestre og sørvestre kvadrant. Metallsøkeren ga utslag ved kullflekk I og funn nr. 1 ble tatt 
opp: en nagle eller nål av jern.  
Metallsøkingen fortsatte over i grøftekanten mot NV og i haugen av masser fra nordvestre 
kvadrant. I grøftekanten og i massene ble det gjort betydelige funn. Det ble funnet våpen og 
andre gjenstander av jern i tillegg til bronsegjenstander og fragmenter av gull og bly. Et rikt 
knokkelmateriale og tannfragmenter ble også funnet sammen med metallfunnene (se 
funnliste). 
 

5.3 Stratigrafi og funn 
Stratigrafien er ikke homogen i det avdekkede området (kfr. fargefilm nr.1127, bilde 21-25).  



I den øst-vest gående profilen er stratigrafien klar: Torvlag øverst, deretter et grusblandet lag 
med en del større rullestein, spredt trekull og skjørbrente stein. Under dette ses gammel 
markoverflate / undergrunn. Denne stratigrafien ses både i profilene 100,5x/94y-100y, 
99,5x/102y-106y og i profilen mot Ø. 
I profilen 100,5x til 104,5x ses ikke noen klar lagdelt stratigrafi. I denne delen av området har 
masser sannsynligvis blitt påført/ fjernet/ omrotet.  
Sentralt i området ligger en steinpakning som ser ut til å være en urørt sentralrøys. 
 
 
 
 

5.4 Sålding 
På grunn av den måten metallfunnene fremkom på (se over) ble det gjort en omprioritering av 
arbeidsinnsatsen. Det ble ansett som viktigst å sikre de funnene som måtte ligge igjen i de 
massene som var fjernet. Det var åpenbart gjennom metallsøking at det var massene fra NV-
kvadrant som inneholdt funn som kunne relateres til forhistorisk tid og til graven. Innsatsen 
ble derfor orientert mot disse massene. Det ble igangsatt vannsålding på utgravingstedet, med 
2 mm maskevidde. Dette gikk imidlertid langsomt og det var problemer med å skaffe vann 
nok. Vi ble derfor enige med Jernbaneverket Utbygging om å flytte massene ned til riggen ved 
Sande sentrum og fortsette såldingen der. Under såldingen fremkom en del metallfunn, for det 
meste jern og kopperlegeringer. En del små biter av mulig sølvblikk og gullfragmenter ble 
også funnet her. Såldingen frembrakte også brente bein. Noen av knokkelfragmentene er 
ganske store og noen er lite brent, ser nesten ubrent ut. Det meste av materialet ser ut til å 
være menneskeknokler. Materialet er oversendt Per Holck for bestemmelse. Relatert til de 
rike gjenstandsfunnene, spesielt de tre våpensettene, er det blant annet av betydning å få 
klarlagt om det dreier seg om ett individ eller flere.   
 
Under sålding av massene kom det frem brent leire og enkelte spredte leirkarskår (se 
funnliste), i tillegg til skjørbrent stein. Dette må anses å tilhøre haugfyllet, d.v.s. laget som 
ligger like under torven.  

 

5.5 Vurdering av utgravningsresultatene/ tolkning 
Arbeidet som er gjort har avdekket en gravrøys. Oppbyggingen er uklar, men det ser ut til å 
ligge en urørt kjernerøys i bunn. Røysen er jordblandet, med en del runde store stein. 
Forekomsten av slik stein strekker seg like ut til den østlige profilen ved 106,5y. Dersom 
steinpakningen i NV-kvadrant og steinen i profilen i Ø tilhører en og samme røys, vil denne 
ha hatt en diameter på 15-20 m. Spørsmålet har vært stilt om området her inneholder 2 mindre 
røyser. Dette spørsmålet vil bare kunne avklares ved ytterligere avdekking. Utstrekningen på 
kjernerøysen taler allikevel for at det dreier seg om én røys. 
 
Materialet in situ i grøftekanten NV for nordvestre kvadrant indikerer at det kan ligge rester av 
en grav her. Spørsmålet er om de gjenstandsfunn som er gjort under dette arbeidet kommer fra 
en forstyrret grav som delvis ligger igjen N for grøfta. 
 
En mulighet er en kombinasjon av de to overstående. En grav som ligger delvis igjen N for 
grøfta og som inneholdt de flotte funnene kan ha ligget under en haug. Haugens masser kan ha 



blitt forflyttet mot SØ i forbindelse med utvidelse av åker. Slik at graven nå er en 
«flatmarksgrav». Da er det sannsynlig at kjernerøysen som er avdekket tilhører en røys eller 
haug som har ligget ØSØ for «flatmarksgraven og det kan da ha vært snakk om to røyser/ 
hauger opprinnelig. Dette kan også bare avklares ved en videre undersøkelse.   

5.6 Dokumentasjon som gjenstår 
Sikring av funnene ble prioritert på bekostning av dokumentasjonsarbeidet. Det ble vurdert 
slik at denne dokumentasjonen  kan foretas ved senere anledning, i forbindelse med videre 
graving eller en evt. restaurering.  
 
Følgende dokumentasjonsarbeid gjenstår: 
 
Tegne ØV gående og NS gående profiler i nordvestre og sørvestre kvadrant.  
Tegne steinpakningen i nordvestre og sørvestre kvadrant. 
Finne avgrensing av røysen i N - måle inn moderne grøft. 
Tegne sjakten i nordøstre kvadrant. 
 

6. VEDLEGG 

A. Funn 
Funnliste 

B. Tegninger 
1.  1 Planskisse 1:50 
2.  1 profiltegning 1:20 
 
På grunn av at landskapet på Åshaugen har endret seg mye gjennom tid var denne gravrøysen 
ikke så lett synlig i terrenget. Det ble derfor bestilt flyoppgaver fra Fjellanger Widerøe AS 
som grunnlag for en viss rekonstruksjon av topografien på stedet. Følgende 4 flyoppgaver ble 
kjøpt inn: 
 
Flyoppgave 676  30.05.1955 Modell K10/K11 Målestokk 1:500 
Flyoppgave 91123 22.10.1991 Modell  A5/A6 Målestokk 1:500 
Flyoppgave 1577 21.10.1964 Modell B12/B13 Målestokk 1:500 
Flyoppgave 5369 15.05.1977 Modell   A4/A5 Målestokk 1:500 

C. Fotoliste 
Fargefilm, nr. 1127 
Svart/ hvit film, nr. 35254 

D. Kart 
1. ØK-kart M 1:13 333 



Funnliste 

Gjenstandstype Mengde   Anmerkninger 
 
NV - kvadrant 
 
Sverd av jern 3 Org.mat?  
Lanser av jern  3 Org. mat. i falen?  
Spydspisser av jern 3 Org. mat. i falen? 1 har brukket fal og 1 er 
  uten fal. 
Våpenfal av jern, til spyd? 1 Org. mat? 
Kniver av jern 2 Org.mat? 
Fragmenter fra skjoldbuler   
av jern  12 Org.mat. Tre? St. mål 50-100 mm 
Skjoldbulefragment m/ nagle, jern 2  
Nagler til skjoldbule, jern. 5  
Nagler av jern 3  
Nål/ nagle av jern 1 
Anheng til seletøy e.l.. Jern. 1 
Fragment av nål? Jern 1 Hodet mangler.  
Naglehode av jern 1 
Anheng? Av jern  org.mat. Trekull! 
Beslag med nagle, jern. 1  
Liten spenne av jern 1 
Fragment av krumkniv, jern 1 
Fragmenter av jern 39 Noen har rester av org.mat. 
Fragment/ fot til kar? av jern 1  
Fibula. Jern.  1 Org.mat. under bøylen? 
Fragmenter av jern, tynne 31 Noen med dekor. < 12 mm  
Fragmenter av kopper/ bly 5  
Liten spiral, sølv? 1 
Fragmenter av gull 12 < 10 mm 
Oksehode av bronse. 1 Endebeslag til drikkehorn. Org.mat. i fal? 
Fragmenter av bronse   22 Rand til kar/ drikkehorn. Org.mat.? 
Spinnehjul, bronse? 1  
Knapp av jern og bronse. 1 Org.mat./ tekstilrester på hodet 
Beslag, bronse? 1 Org.mat.? 
Fragmenter/ beslag? Bronse. 4 Litt brent, org. mat. 
Liten ringav bronse 1 Til anheng på drikkekar? 
Nagle av bronse? 1 
Spenne/ rembeslag av bronse. 1 Org.mat. 
Fragment m/ ring og anheng av 
bronse. 1  
Fragment av bronse/ jern 1 
Naglehode av bronse 2  
Fragment av bronse m/ jern 1 
Fragmenter av nagler, bronse  1  
Liten kule av bronse 2  



Liten knapp av bronse, m/ dekor. 1 Til beslag på sverd eller skjold? 
Små naglehoder av bronse 2  
Nagle av bronse 1  
Fragment av bronse 1 Del av hank eller beslag  
Fragmenter av bronse 69 Sterkt brent- tildels smeltet. Noen har 
  rester av org.mat. 
Fragmenter av bronse 21 
Fragmenter, bronse? 4 
Fragment av glassperler 3 
Fragment av bly? 4 To har org.mat. 
Fragment av ukjent materiale 9  
Fragment av bein/gevir. Brent. 1 Dekor. Del av kam?  
Fragmenter av keramikk 2 
 
Fragment av lær? 1  
Fragmenter av kitting til trekar   
Jordprøve m/rester av org.mat.  tekstil/tre?  
Fragment av tre/ bark? 1 Nytt? 
Tannfragmenter 19 Brent 
Brent bein 1582 g  Noen er muligens bearbeidet 
Brent bein 2 stk  Funnet v/funn nr.1. < 6 mm 
Tannfragmenter 19 stk.   
Bjørneklør 4 stk.  
Brent leire 85 biter  St. mål 5 - 60 mm. Noe ligner slagg 
Keramikk 2 stk.  < 25 mm 
Keramikk 4 stk.  moderne? 
Kittfragmenter 14 stk m.fl. Fra trekar 
Slagg? 3 biter  < 50 mm 
Flintavslag og -fragmenter 8 stk.  St. mål 10 - 35 mm. Noen er brent.  
Kvartsavslag  1 stk.  St. mål 19 mm.  
Skiferfragment 1 stk.  St. mål 19 mm. 
Sandsteinsfragment. Bryne? 1 stk.  St. mål 45 mm.    
Trekull 14 biter  < 20 mm. Funnet ved sålding. 
 
NØ 
Leirkarskår 
Brent leire 1 bit  St. mål 25 mm. Ligner slagg 
 
 
SV 
Brent leire 22 biter  St. mål 5 - 40 mm. Noe ligner slagg 
Brent bein 10 stk  < 15 mm 
Flintavslag 1 stk.  St. mål 15 mm.  
 
SØ 
Brent leire 1 bit  St. mål 15 mm. 
   



FOTOLISTE, ÅSHAUGEN 

Ås østre 41/2, Sande k., Vestfold 

Fargefilm nr.1 

Bilde nr. Motiv        Fotoretning 
1-3  Profil ved driftsvei, fra nord til sør.    Mot V 
 4  Undersøkelsesfeltet.      Mot VSV 
 5  Undersøkelsesfeltet.      Mot N 
 6  Undersøkelsesfeltet.      Mot ØNØ 
 7  Søndre del av undersøkelsesfeltet.    Mot Ø 
 8  Nordvestre kvadrant      Mot SSØ 
 9  Nordvestre kvadrant, kullflekk v/ funn nr. 1.   Mot ØSØ 
10  Funn med metallsøker 19/8 -97. Spydspiss og oksehode. 
11  Sørvestre kvadrant etter avtorving. Oppkastet stein?  Mot NNØ 
12  Sørvestre kvadrant, etter fjerning av lag 1.   Mot ØNØ 
13  Sørvestre kvadrant, etter fjerning av lag 1.   Mot Ø 
14  Sørvestre kvadrant, etter fjerning av lag 1.   Mot ØSØ 
15  Sørvestre kvadrant, etter fjerning av lag 1.   Mot N 
16  Sørvestre kvadrant, funn av spiker i lag 2.   Mot N 
17  Haug med masser fra nordvestre kvadrant.   Mot Ø 
18  Haug med masser fra nordvestre kvadrant.   Mot NNV 
19  Grøftekant NNV for nordvestre kvadrant.    Mot N 
20  Haug med masser fra nordvestre kvadrant.    Mot NNV 
21  Oversikt  nordvestre kvadrant etter opprensing.  Mot SØ 
22  Nordvestre kvadrant etter opprensing.    Mot Ø 
23  Nordvestre kvadrant etter opprensing.    Mot ØSØ 
24  Nordvestre kvadrant etter opprensing.    Mot SSØ 
25  Oversikt  nordvestre kvadrant etter opprensing.  Mot Ø 
26  Camilla Grimnes og Margrethe F. Simonsen.   Mot N 
27  Gull. 
 

Svart/ hvit film nr.1 

Bilde nr. Motiv        Fotoretning 
 4-6  Profil ved driftsvei, fra sør til nord.    Mot V 
 7  Undersøkelsesfeltet.      Mot VSV 
 8  Undersøkelsesfeltet.      Mot N 
 9  Undersøkelsesfeltet.      Mot ØNØ 
10  Søndre del av undersøkelsesfeltet.    Mot Ø 
11  Nordvestre kvadrant.      Mot SØ 
12  Nordvestre kvadrant, kullflekk v/ funn nr. 1.   Mot ØSØ 
13  Sørvestre kvadrant etter avtorving. Oppkastet stein?  Mot NNØ 
14  Sørvestre kvadrant etter avtorving.    Mot SØ  
15  Sørvestre kvadrant, etter fjerning av lag 1.   Mot N 



16  Sørvestre kvadrant, etter fjerning av lag 1.   Mot ØNØ 
17  Sørvestre kvadrant, etter fjerning av lag 1.   Mot Ø 
18  Sørvestre kvadrant, etter fjerning av lag 1.   Mot ØSØ 
19  Sørvestre kvadrant, funn av spiker i lag 2.   Mot N 
20  Haug med masser fra nordvestre kvadrant.   Mot Ø 
21  Haug med masser fra nordvestre kvadrant.   Mot NNV 
22  Haug med masser fra nordvestre kvadrant.     
  Kullflekk ca. midt i bildet - mulig flatmarksgrav.   Mot NNV 
23  Nordvestre kvadrant etter opprensing.    Mot ØSØ 
24  Nordvestre kvadrant etter opprensing.    Mot SSØ 
25  Oversikt  nordvestre kvadrant etter opprensing.  Mot SØ 
26  Oversikt  nordvestre kvadrant etter opprensing.  Mot Ø 
27  Oversikt  nordvestre kvadrant etter opprensing.  Mot SØ 
28  Undersøkelsesfeltet tildekket ved arbeidets avslutning. 
  Haug med masser fra nordvestre kvadrant er flyttet.  Mot SØ 
29  Undersøkelsesfeltet tildekket ved arbeidets avslutning. 
  Haug med masser fra nordvestre kvadrant er flyttet.  Mot ØSØ 
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