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SAMMENDRAG 
Utgravningen ble gjennomført 8.-12.5.2017 som sikringsundersøkelse etter 
metallsøkerfunn av skålspenner og glassperler fra vikingtid nær eksisterende gravhauger. 
Funnstedet lå i forholdsvis steil skråning på sørsiden av Sangeslandvannet, med utsikt 
mot vannet. Undergrunnen bestod av grov sand og grus. Det var ikke opparbeidet 
matjord, men en forholdsvis tydelig podsolprofil på stedet. Området har vært skogkledt, 
med mye barskog, men var hugget ned på undersøkelsestidspunktet. Vegetasjonen bestod 
av gress og lyng, med mye store stubber.  

Et område på drøyt 7 m2 omkring funnstedet ble manuelt avtorvet til gravminnet, i form 
av en flatmarksgrav, var avdekket. Strukturen ble gravd manuelt med en tverrprofil, og 
funnførende masser ble såldet i Sangeslandvannet.  

Det ble analysert tre makrofossilprøver og to mikromorfologiske prøver. Det ble i liten 
grad funnet materiale som kunne gi informasjon om gravens konstruksjon og innhold.  

Gjenstandsfunnene omfatter to enkle, ovale skålspenner i kobberlegering og jern med 
rester av tekstiler på innsiden, 18 glassperler, en kniv i jern og to fragmenter ubrent bein 
fra menneske. Basert på gjenstandsfunnene anslås graven å ha blitt anlagt i annen halvdel 
av 800-tallet, og den har trolig tilhørt en kvinne.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

SANGESLAND, 49/2, VENNESLA K, VEST-AGDER 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Undersøkelsen ble igangsatt for å sikre det vitenskapelige potensialet i en kvinnegrav fra 
vikingtid i Vennesla kommune, Vest-Agder. Ved metallsøk 20.3.2017 ble det funnet to 
skålformete spenner og fem perler. På baksiden av spennene var det godt bevarte 
tekstiler. Metallsøkeren kontaktet umiddelbart Fylkeskonservatoren i Vest-Agder, som 
foretok en befaring på funnstedet 22.3.2017 sammen med metalldetektoristen. Jorden fra 
søkehullet ble gjennomgått, og det ble funnet ytterligere fire perler samt en del mulig 
organisk materiale. Metalldetektoristen hadde også nok et utslag rett ved siden av 
spennene, men uten at dette ble undersøkt. Funnene lå på ca. 25-30 cm dybde, i et noe 
ujevnt og uthulet hull på ca. 50 x 50 cm (Gollwitzer 2017). 

Tekstilrester og annet organisk materiale antydet en kontekst som var uvanlig velbevart. 
Det ble derfor prioritert å få undersøkt hele konteksten, slik at eventuelt annet materiale 
ikke gikk tapt ved at den hittil urørte konteksten hadde blitt åpnet. Kulturhistorisk 
museum (KHM) søkte Riksantikvaren om støtte til undersøkelsen i brev med budsjett og 
prosjektplan av 7.4.17. Riksantikvaren støttet Kulturhistorisk museums vurdering og 
tildelte midler i brev av 18.4.17. 

2 DELTAGERE, TIDSROM 
 

Navn Stilling Periode Dagsverk 
Camilla Cecilie Wenn (CCW) Utgravningsleder 8.-12.5.2017 5 
Martin Gollwitzer (MG) Feltarkeolog 9.-12.5.2017 4 
Sum   9 
Magne Samdal (MS) GIS/drone/metallsøk 9.-10.5.2017 2 
Marianne Vedeler (MV) Prosjektleder 9.-10.5.2017 2 

Tabell 1: Oversikt over feltpersonell. 

3 BESØK OG FORMIDLING  
Grunneier Wenche Mølland var svært imøtekommende, og lånte ut nøkkel til bom for 
enkel tilgang til utgravningsområdet. Hun besøkte feltet flere ganger, til dels med følge. 
Finnerne av de første gjenstandene, Glenn Lunden og datteren Ada Lunden Mølland, 
besøkte utgravningen på tirsdag, førstnevnte var også innom senere. Videre kom flere 
ansatte i Vest-Agder fylkeskommune på besøk: Ann Monica Bueklev, Joakim 
Wintervoll, Rune A. Fredriksen og Tom B. Regevik. Katja Kålheim fra Vest-
Agdermuseet og Lars Hoen, tidligere fotograf i Fædrelandsvennen, var også innom 
utgravningen. Utgravningen ble formidlet gjennom arkeologibloggen Norark 
(http://www.norark.no/prosjekter/sangesland-vennesla/perler-og-annen-stas-fra-
vikingtids-kvinnegrav/), og i en artikkel i Vennesla Tidende 
(http://www.venneslatidende.no/kjop-tilgang?aId=1.2043323). 

http://www.norark.no/prosjekter/sangesland-vennesla/perler-og-annen-stas-fra-vikingtids-kvinnegrav/
http://www.norark.no/prosjekter/sangesland-vennesla/perler-og-annen-stas-fra-vikingtids-kvinnegrav/
http://www.venneslatidende.no/kjop-tilgang?aId=1.2043323
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Figur 1: Lokalitetens geografiske plassering. Graven er markert med rød sirkel på det nederste kartet. 
Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 16.5.2017 CCW ((Cf53421_303). 
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4  LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 
Lokaliteten lå i nordvestvendt helling i Hagåsane på sørsiden av Sangeslandvannet, ca. 820 m 
øst-sørøst for Øvrebø kirke på nordsiden av vannet (figur 1). Om lag 5 m sørøst for graven, 
ytterst på en slette på toppen av åsen, lå tre gravrøyser, hvorav to var registrert tidligere (id 
94696), mens ytterligere en gravrøys (id 219229) lå ca. 6,5 m nordvest for og på nedsiden av 
flatmarksgraven (figur 2). Størrelsen på disse gravminnene var omkring 10 m på det bredeste. 
To fremstår som langhauger, én er en tydelig rundhaug, mens den siste kan karakteriseres 
som en kort langhaug eller en sammenklemt rundhaug.  

 
Figur 2: Flatmarksgrav A204 og nærliggende graver. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 24.9.18 

CCW (Cf53421_304). 

Ytterligere to gravrøyser er kjent i åspartiet, id 74985, ca. 130 m lenger nordøst, og id 
219228, ca. 85 m sør for flatmarksgraven. Begge disse røysene ligger ytterst på små utspring 
i terrenget. Id 74985 beskrives som en rundrøys med antydning til fotgrøft, opptil 12 m i 
diameter, mens id219228 er om lag 7 m i diameter. Beskrivelsene av de ikke undersøkte 
gravminnene er imidlertid preget av naturforholdene; i tillegg til dels kraftig 
undergrunnsvegetasjon og store stubber og røtter som vanskeliggjør definisjonen av 
gravminnene, er Hagåsane preget av avsatte masser av varierende sortering, med mye grov 
grus og sand i grunnen, blandet med mye stein, inkludert store kampesteiner. Særlig ved id 
94696 var det steinrekker som kan være intensjonelt plasserte steinsettinger, men som også 
kan være tilfeldig plasserte (figur 3). Det anses som sannsynlig at det ligger flere graver i 
Hagåsane, selv om det ikke var mulig å gjøre videre undersøkelser på det nåværende 
tidspunkt. Det kan dreie seg om både markerte gravrøyser og flatmarksgraver. 
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Figur 3: Dronefoto av den undersøkte graven (i bildets overkant), og fire gravrøyser beliggende 

umiddelbart bak og foran denne, foran dronefører Magne Samdal (midt i bildet, i gult). I bildets nedkant og 
langs høyre side vises de store mengdene med blokksteiner som lå på kollen, og som illustrerer 

utfordringen med å definere røyser og steinstrenger i området (Cf53422_003 mot nordvest). 

Flatmarksgraven lå i ca. 20 graders helling, men på tross av forholdsvis steilt terreng bar 
den i liten grad preg av erosjon. Selve graven lå på drøyt 241 moh., om lag 70 m fra 
bredden av Sangeslandvannet, på ca. 220 moh. Flatmarksgraven og de fire 
omkringliggende gravhaugene var tidligere bevokst med barskog som nå er hugget. 
Videre sør-, øst- og nordover vekslet vegetasjonen mellom hogstflater og tett skog. 
Traktorvei og/eller sti følger flaten langs sørsiden av vannet, mens terrenget steg til dels 
svært bratt opp videre sørover. En sidevei tar av opp Hagåsane, og går vest for id 94696 
og id 219229, på nedsiden av gravene. 

Det er en rekke kjente kulturminner på nordsiden av Sangeslandvannet (figur 4). ØNØ for 
Øvrebø kirke, som ligger på Steinsvollen på motsatt side av Hestesundet, om lag 1,4 km 
nordvest for det undersøkte gravminnet, ligger et gravfelt kjent som Kjempehauan 
(id77284), på gården Steinvollen. Det er registrert seks gravhauger i feltet, tre forholdsvis 
store rundhauger på 14-15 m i diameter, to små rundhauger på 3-5 m i diameter, og én 
langhaug på ca. 12 x 5 m. To av haugene har blitt undersøkt, med funn av hhv. «ett eller 
flere leirkar», og «kullbiter, brente bein, samt et ubestemmelig jernstykke». Det samme 
området er også beskrevet som en tradisjonslokalitet, id 104117, etter sigende en lund der 
det skal ha blitt foretatt hedenske ofringer (opplysninger hentet fra Askeladden). Feltet 
ligger på en naturlig forhøyning i et skogholt med utsikt i vest til kirken. På Nordhagen 
(id39092), 500 m VNV for Øvrebø kirke og ca. 1,7 km VNV for det undersøkte gravminnet, 
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lå et gravfelt bestående av fire rundrøyser på 7-10 m i diameter og to langrøyser med 
lengde på 6 m, antatt å være fra jernalder, i tillegg til to hustufter av ukjent alder.  

Den eneste arkeologiske utgravningen i nyere tid i området ble utført i forbindelse med 
utvidelse av Øvrebø kirkegård i 2006. Undersøkelsen foregikk på en terrasse ved riksvei 
454, rett øst for Øvrebø kirke og den nåværende kirkegården (id91668). Det ble da 
avdekket et bosetningsområde som omfattet blant annet fire langhus, trolig fra eldre 
jernalder, to fotgrøfter fra overpløyde gravhauger, kokegroper, kulturlag og en 
flatmarksgrav. Sistnevnte ble datert til vikingtid, de øvrige radiologiske dateringene falt i 
førromersk jernalder og romertid.   

Nord for Øvrebø kirke, og om lag 1,1 km vest-nordvest for den undersøkte graven, ligger 
Prestefjellet (id 9674), en bygdeborg med et indre borgområde på ca. 150 x 50 m. 
Skriftlige kilder forteller videre at det skal ha vært et større gravfelt på høyderyggen øst 
for kirken og kirkegården. 

Den eldste omtalen av en kirke på Sangesland (gnr. 49, id85932) stammer fra rundt 1620, 
men Sangesland har trolig vært kirkested siden middelalderen. Kirken hadde rundt 1620 
en rekke gamle inventarstykker, bl.a. en klokke som var «brukelig» samt en gammel 
trekiste. I 1798 ble en eldre trekirke revet og den nåværende kirken ble reist på samme 
sted. Skriftlige kilder hevder at de største gravhaugene i sognet skal ligge på Sangesland: 
«Presten Hans Engelhart skriv i ’En Beskrivelse over Oddernes Præstegjælds Præster og 
Antiquiteter’: ’Den høi hvorpå Øvrebø kirke står, ansees for at ha været en av de store 
gravhøie, og i Fayes tid [1760] fandtes endnu en rad av mindre høie, der gikk lige fra hin 
til forbi præsteboligen’» (Åsen 1967:9f). I dag oppfattes ikke denne storhaugen å være en 
gravhaug, men en naturdannelse (kildegjennomgang til registrering av 
middelalderkirkegårder av NIKU ved Jan Brendalsmo, RA sak 06/02235-21, oppdatert 
tekst i 2014). 

Ellers kan nevnes et antatt førreformatorisk klyngetun drøyt 1,1 km VNV for 
undersøkelsesområdet (id178819), og en rekke veifar, både automatisk fredete hulveier 
og ikke fredete beliggende nord og sør for Sangesland, blant annet deler av den gamle 
Setesdalsvegen. Om lag 0,5 km sør for Hagåsane finnes stedsnavnet Øygarden som 
kanskje kan ha en sammenheng med Øydegard, noe som kan antyde at området kan ha 
vært bebygd i middelalderen, men ble fraflyttet.  

Ellers i Vennesla er det kjent en rekke gravfelt og enkeltliggende gravminner, i tillegg til 
noe bosetningsspor, enkelte fangstanlegg, jernvinneanlegg, kullfremstillingsanlegg og 
liknende og spredte andre kulturminner (figur 5).  



49, Vennesla kommune  Saksnr. 17/4503 
 
  

 12 Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

 
Figur 4: Kart over kjente kulturminner rundt Sangeslandvannet. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 
16.5.2017 CCW (Cf53421_305). 
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Figur 5:Oversikt over utvalgte kulturminner i Vennesla kommune. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Produsert 9.2.2017 CCW (Cf53421_306). 
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5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Problemstillingene i forbindelse med undersøkelsen var delvis knyttet til en forståelse av 
det berørte gravminnet, delvis til en videre forståelse av et større gravfelt. Hovedpunktene 
var (Vedeler 2017):  

• Å påvise gravhjemmets sammensetting og konstruksjon 
• Å finne gravminnets ytre avgrensning 
• Metallsøk for å eventuelt identifisere liknende rester av graver i anleggets 

umiddelbare nærhet 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 
Utgangspunktet for undersøkelsen var det markerte punktet for metalldetektorfunnet av 
spenner og perler, som var antatt å ha ligget in situ i en grav. Funnstedet lå i helling, men 
syntes å flate litt ut sammenliknet med åssiden generelt. I første omgang ble det avtorvet 
omkring funnstedet i retning nordøst-sørvest, for å undersøke om graven lå langs åssiden. 
Et svakt fyllskifte i midten av det avtorvete området tydet imidlertid på at graven lå 
motsatt vei og fulgte hellingen i terrenget, med hodeenden i sørøst og fotenden i nordvest, 
og det avtorvete området ble utvidet. Gravens omfang ble dokumentert med foto fra stang 
og bakkeplan, og målt inn med GPS. På dette tidspunkt ble området også dokumentert 
med dronefoto.  

  
Figur 6: Underveis i avtorvingen. Metallsøkerhullet synes som en brun flekk i det gråere utvaskingslaget. 
Presenningen som tok imot jordmassene ses i bakgrunnen. Til venstre er det øvre torvlaget fjernet, uten å 
avdekke strukturer, mens til høyre har en viss avgrensing av graven fremkommet som gråere fyll mot den 

brunoransje undergrunnen (Cf53421_039, 045, mot nordvest). 

Graven ble gravd ned i plan på to sider av en tverrprofil. På grunn av de store 
høydeforskjellene i terrenget var det ikke mulig å holde nivået likt på begge sider av 
profilet, særlig ettersom det under utgravningen ikke var kjent om bunnivået i graven var 
horisontalt eller fulgte terrenget. For hvert lag (3-10 cm) ble graven dokumentert med 
foto fra fotostang og fra bakkeplan. Alt gravfyll ble vannsåldet med håndsåld i 
Sangeslandvannet. Det ble tatt ut naturvitenskapelige prøver underveis der kontekstene 
syntes informative. Kun et fåtall gjenstander fremkom in situ, de fleste ble funnet under 
sålding.  

Onsdag formiddag fikk vi satt opp telt med hjelp av Tom B. Regevik, Katja Kålheim og 
Lars Hoen. Det regnet alle dager av prosjektet, men særlig onsdag ettermiddag var 
særdeles fuktig, og teltet var til stor hjelp for en effektiv og ren utgravning. Ulempen var 
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at bruk av fotostang ble begrenset, og det var ikke mulig å gjøre innmålinger med GPS 
underveis. En del funn og prøver er således tegnet inn i Intrasis i etterkant, basert på 
håndtegninger. 

Magne Samdal gikk over graven, og store deler av åsryggen, med metallsøker. Et utslag 
på jern ble undersøkt, da det ble vurdert å ligge utenfor kjente gravminner, og forholdsvis 
grunt. Det fremkom en smal, buet gjenstand, trolig en hank fra et ukjent kar. Gjenstander 
ble kassert. I graven som ble undersøkt kom det ett svakt signal i hodeenden. Signalet 
samsvarte godt med funnstedet av en jerngjenstand, trolig en kniv, i bunnen av graven. 
Andre positive signaler ble innmålt med GPS, men ikke videre undersøkt. Alle 
gjenstandsfunn fra graven, både funnet ved det opprinnelige metallsøket, 
fylkeskommunens registrering og KHMs utgravning, har blitt behandlet ved Gruppe for 
konservering/Seksjon for samlingsforvaltning ved KHM. 

  
Figur 7: Arbeidsbilder: Camilla C. Wenn måler inn graven (t.v.); Magne Samdal søker over graven med 

metalldetektor (t.h.) (Cf53421_271, 284). 

  
Figur 8: Arbeidsbilder: Martin Gollwitzer og Camilla C. Wenn har begynt utgravningen av graven (t.v.); 

Tre glassperler funnet i såldet (t.h.) (Cf53421_288, 255). 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på den enkelte 
lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.1.1) 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-
format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via 
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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. 

 
Figur 9: Utsikt mot Øvrebø; det solide festivalteltet er på plass og beskytter graven mot regn (Cf53421_111 

mot nord-nordvest). 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Grunnet lang reisevei på mandag startet ikke undersøkelsen før tirsdag. Imidlertid var det 
mulig å få tatt foto av lokaliteten mandag ettermiddag. Tirsdag gikk for det meste med til 
avtorving og fotodokumentasjon av den avdekkete graven i plan. Magne Samdal og 
Marianne Vedeler ankom ca. 14.30, med en påfølgende pause i arbeidet for å få gjort 
dokumentasjon med drone. Resten av dagen ble brukt til innmåling og metallsøk. 

Onsdag morgen ble graven først tegnet, deretter ble selve gravingen påbegynt. Samtidig 
ble det gjort videre søk med metalldetektor, og innmåling av andre anlegg i åssiden. 
Utgravningen fortsatte på torsdag, og det ble gravd til bunns i graven på begge sider av 
profilet. I tillegg ble profilet utvidet, renset og fotografert. Fredag morgen ble profilet 
tegnet og naturvitenskapelige prøver tatt ut. Deretter begynte tilbakeføringen av jord til 
graven. Dette arbeidet fortsatte til kl. 11. Da var om lag ¾ av jorden lagt tilbake. Vest-
Agder fylkeskommune tilbød seg å ferdigstille gjenfyllingen og legge tilbake torven. 
Dette arbeidet ble gjennomført 15.5.17, og med ytterligere befaring 12.6.17 for å påse at 
massene ikke eroderte vekk som følge av kraftig regnvær. 



49, Vennesla kommune  Saksnr. 17/4503 
 
  

 17 Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 
Resultatene fra utgravningen har en del usikkerhetsmomenter som følge av forholdene på 
stedet. Undergrunnen, bestående av svært utvasket grov morene med omfattende 
jernutfellinger, var for det første lite egnet for bevaring av organisk materiale og jern, og 
det er svært sannsynlig at tekstiler og den avdødes legeme har forvitret over tid. Det er 
også mulig at det har vært annet organisk materiale i graven, for eksempel trekar eller 
redskaper, som har forsvunnet. Den kraftige utvaskingen gjorde det også utfordrende å 
definere gravens avgrensing og eventuelle fyllskifter i graven. Gravens utstrekning, slik 
den ble målt inn og tegnet, er basert på observasjoner i plan før utgravning. Under 
utgravning kunne den synes å være noe større, basert på kompaktheten i fyllet, men dette 
er usikkert. Dybden i sørøst var forholdsvis enkel å fastslå, på grunn av et til dels sterkt 
humøst fyll i bunnen, men i nordvest var fyllet sterkt utvasket, og vanskelig å skille fra 
undergrunnen. Den grove grunnen gav videre problemer for prøveuttak, særlig 
mikromorfologi. Det viste seg vanskelig å få gode uttak, ettersom steiner ødela 
prøveområdene, og fyllet var så løst at det raste sammen ved prøveuttaket. 

Utgravningen var logistisk utfordrende på flere områder. Alt fyll i graven ble såldet, men 
såldingen måtte foregå i vannkanten, drøyt 70 m i luftlinje og drøyt 20 høydemeter fra 
graven. Frakt av bøtter tok tid, og de grove morenemassene var tidkrevende å sålde, i 
tillegg til at det HMS-messig var fysisk belastende. Selve utgravningen i seg selv var 
likeledes fysisk krevende, da graven lå i sterk helling så personalet hele tiden måtte bruke 
krefter på finne stabil graveposisjon for ikke å skli ned (figur 10). Det var videre 
nødvendig å finne ad hoc-løsninger for de avtorvete massene, som skulle tilbakeføres. 
Selve torven med røtter ble lagt på sidene av graven, mens en presenning ble plassert i 
nedkant for å samle opp masser, slik at de med forholdsvis enkelhet kunne spas tilbake i 
graven. Tidsmessig og belastningsmessig ble dette en betydelig del av prosjektet, der 
Fylkeskonservatorens bidrag i ettertid var helt nødvendig for å fullføre tilbakeføringen. 

Undersøkelsen ble utført på senvåren. Det var ikke frost eller tele, men til dels kraftig 
regnvær og sterk vind i den utsatte åssiden bidro ikke til en mer effektiv gjennomføring. 
Fylkeskonservatoren stilte heldigvis med kraftig markedstelt på ca. 3 x 3 m, som ble reist 
over graven og festet med plugger, slik at selve utgravningen kunne foregå forholdsvis 
tørt, selv om det stedvis rant inn vann ovenfra (figur 9). Teltet gav imidlertid 
dokumentasjonsutfordringer. Det var ikke mulig å gjøre fotogrammetri under teltet, og 
det var vanskelig å få gode oversiktsbilder uten forstyrrelser. I tillegg ble lyset dårlig, og 
kontrastene ble svekket. Det var heller ikke mulig å gjøre innmålinger etter at teltet ble 
satt opp, ettersom GPSen ikke fikk kontakt med satellittene.  

Fylkeskonservatoren hadde etter sine registreringer påpekt utfordringer med innmåling og 
dårlig dekning i undersøkelsesområdet. KHMs innmålingsutstyr hadde ingen særlige 
problemer i så måte, men usikkerheten på punktene var noe større enn hva som er vanlig. 
Innmålinger av andre anlegg enn den undersøkte graven anses som gode; avgrensingene 
er uansett ikke fullstendig avklarte grunnet vanskene med å definere røyser i en steinur. 
For den undersøkte graven hadde enkeltpunkter så vidt stor feilplassering at det må 
tilskrives dårlig mottak. Ettersom graven også ble tegnet i plan, var det imidlertid ingen 
informasjon som gikk tapt. Der det er diskrepanser mellom innmålinger og tegning, er det 
tegningen som gir den mest nøyaktige plasseringen.  
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Figur 10: Foto etter avtorving, justert for å gi inntrykk av terrenghellingen. Vannflaten i bakgrunnen er i 
vater (Cf53421_058mot nordøst). 
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6 UTGRAVNINGSRESULTATER 
Det ble torvet av et område på 7,35 m2, basert ut fra funnstedet til metallsøket. Det ble 
ikke avdekket andre strukturer enn graven. I forkant av undersøkelsen ble det vurdert om 
det burde sjaktes mer omfattende utenfor gravminnet, for å avklare om det fantes rester 
av stolpehull eller fotgrøft tilhørende graven. Dette ble imidlertid frafalt, ettersom det ble 
vurdert som mindre sannsynlig at graven har hatt gravhaug med fotgrøft eller et 
omfattende overbygg på terrengets steile skråning. 

 
Figur 11: Grav A204 etter avtorving, sett mot sørøst. Det mørkere lag 1 er forholdsvis tydelig avgrenset, 

mens lag 4 er mer sporadisk erkjennbart. Særlig i nordvest, i nedre del, var det tydelig utvasking. Øvre del 
av graven (sørøst) var i større grad enn den nedre dominert av røtter(Cf53421_051 mot sørøst). 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 
Da graven ble avtorvet, ble kun lag 1 og 2, og blandingen av lag 4 og 8, erkjent, og det er 
avgrensingen av disse som er målt inn som A204, som i dokumentasjonen har blitt 
benyttet som betegnelse for hele graven. Fyllet fremstod etter opprensing med en ujevnt 
rektangulær nedgravning som fulgte terrengets helling, ca. 1,95 x 0,65 m. Mens graven 
ble undersøkt ble det tydelig at A204 var et mørkere fyll i midten av graven, mens 
nedgravningen var langt bredere, men svært utvasket. Nedgravningen ble målt inn som 
A667, og fremstod etter formgraving som svært uregelmessig, med «utvekster» langs 
begge langsider, ca. 2,13 x 1,45 m. A204 tolkes som rester etter en mulig kiste eller 
liknende, noe som representerte grensene for nedlegging av liket med klær, svøp og 
liknende, samt gravgods.  
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Figur 12: Funnstedet markert med fotopinne, med utsikt til Sangeslandvannet før avtorving (Cf53421_037 

mot nordvest). 

Graven lå som beskrevet over i en skråning. Det er hele 83 cm forskjell på det høyeste og 
laveste målet som ble tatt med GPS, i gravens sørøstlige og nordvestlige ende, etter 
avtorving. Noe av denne forskjellen kan trolig tilskrives usikkerheter ved innmålingene, 
da hovedandelen høydemål ikke når ytterpunktene, men en høydeforskjell på rundt 50 cm 
mellom de to kortendene er realistisk. I sørøst var nedgravningen opptil 45 cm dyp, mens 
den i nordvest var om lag 5-10 cm dyp. I praksis fremstod gravens bunn som forholdsvis 
plan fra nordvest til sørøst. Terrengets helling gjør det vanskelig å vurdere hvor godt 
graven var bevart. Det er mulig at terrenget til dels har rast ut, slik at deler av graven har 
rast ut i årenes løp.  

Metallsøket hadde truffet gravens sørøstlige del, den antatte hodeenden. Forstyrrelsen 
etter metallsøket og Vest-Agder fylkeskommunes befaring og sikringsarbeid målte opptil 
62 x 56 cm i overflaten. Hullets sør- og vestside var steile, mens nord- og østsiden var 
innhule, og utvidet nedgravningen (figur 15). Mye av jorden i hullet var løs, og antas å 
være utrast fra sidene. Et lyst sandlag (lag 6) kan også stamme fra innrasing. Funnene 
som stammer fra metallsøket og fra fylkeskommunens registrering er gitt en samlet 
funnenhetsplassering F100015 i den digitale dokumentasjonen. 

Graven fremstod svært forskjellig på hver side av profilbenken (figur 14). I nordvest var 
alle fyllskifter nedover svært utvaskete, og utfordrende å skille fra undergrunnen. En 
forsenkning A656 med fyll som skilte seg fra den øvrige undergrunnen ble observert i 
denne delen, men det antas å dreie seg om dårlig sorterte istidsavsetninger, slik at det er 
snakk om en naturlig ansamling. Innholdet var ikke humøst overhodet. Høyere opp var 
det noen mer humøse partier, som ble tatt inn som makrofossilprøve, med mulig tolkning 
som kisterester. Lag 1 ble observert i øvre del av nordvestsiden, men kunne bare følges i 
de øvre 5 cm eller så.  
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Figur 13: Graven og det avtorvete området slik det fremstår fra innmålingene. Produsert 22.6.2017 CCW 

(Cf53421_307). 

I sørøstlig del var lag 1, og lenger ned lag 8, forholdsvis godt definerte. Lagene er delvis 
omgitt av lag 4, og av en blanding av lag 4 og lag 8. I bunnen lå et flekkvis fyllskifte 
bestående av rødbrun, fet silt med et høyt organisk innhold. Laget ble kun observert i 
sørøstlig del, og strakk seg ikke langt nok nordvestover til å bli fanget opp av profilet. 
Laget ble undersøkt gjennom makrofossilanalyser og mikromorfologi, uten av det kunne 
avklares hva det dreide seg om.  

Lag 1 forsvant gradvis på ca. 15 cm dybde, men gikk over i lag 8, som strakk seg lenger 
mot sørøst. Det var disse lagene som er funnførende. Tilnærmet alle funn ble gjort i lag 
1/8 (skillet mellom disse i metallsøkerhullet er uklar), med unntak av kniven (C60767/3) 
som lå i overgangen mellom lag 8 og lag 4. Under utgravningen ble det hovedsakelig 
funnet perler langs den sørlige og vestlige delen av metallsøkerhullet, og det var også her 
hullet var dypest. Det antas derfor at perlene og skålspennene har ligget i dette området. 
Tre perler ble funnet in situ og ble målt inn, de øvrige ble funnet ved sålding og har blitt 
gitt en samlet funnenhetsplassering F100008 i den digitale dokumentasjonen.  
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Figur 14: Stadier under utgravningen av A204. Ø.v. etter fjerning av ca. 5 cm; N.h. etter formgraving til 
bunns. Bildene er oppstilt kronologisk ovenfra og ned, først venstre kolonne, deretter høyre kolonne. .). 

Skillet på langs etter formgraving stammer fra en ekstraprofil som ble lagt inn for å undersøke 
forsenkningen A656 i bunnen (Cf53421_076, 086, 122, 132, 146, 189, mot sørvest). 

Det var flere steiner av en viss størrelse i graven. En forholdsvis tykk, tilnærmet 
rektangulær helle på ca. 35 x 10 cm var stilt vertikalt i fyll 8, langs fyll 1. Basert på 
gjenstandsfunnene må dette ha vært om lag på høyde med skuldre/brystkasse. En 
rundoval stein på ca. 20 cm lå i bunnen av metallsøkerhullet, på innsiden av den 
rektangulære steinen. Det er uklart om denne i så fall har ligget over eller under liket. 
Mindre steiner på 10-15 cm lå i hjørnene i sørøstlig del, men synes heller tilfeldig 
plassert. Et par større steiner på 15-35 cm stod i øvre del av profilet mot nordvest, langs 
kanten av lag 1. Den største steinen var opptil 50 cm stor, og lå i et mørkere fyllskifte 
nord for sørøstdelen av lag 1, i et mørkere fyllskifte, en blanding av lag 4 og lag 8, som 
fremstod som en utvekst mot nord. Omkring og under steinen, som var synlig etter 
avtorving, var det et svært humøst lag (lag 3), som trolig er dannet ved perkolasjon rundt 
steinen, og som således er naturlig. Spor av det samme ble funnet ved andre steiner, men 
ikke i samme omfang. 
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Figur 15: Detalj av metallsøkerhullet og de to store steinene etter opprensing (Cf53421_061 mot sørøst). 

 
Figur 16: Grav A204, profil mot nordvest. Fargeforskjellene på fotografiene av profilene (se også figur 18) 

stammer fra lysforholdene under teltet, og er ikke representative for reelle fargeforskjeller mellom de to 
profilene (Cf53421_200 mot nordvest). 

 
Figur 17: Grav A204, profil mot sørøst (Cf53421_211 mot sørøst). 

Lagene i profilbenken var bare i noen grad sammenliknbare med lagene som ble 
observert i plan. Generelt sett bar profilene preg av svært lite humøse fyllskifter, med 
mye forstyrrelser. Lagskillene som er markert på tegningene er stort sett tentative, og ikke 
absolutte, på grunn av kraftig utvasking. Profilene er videre kjennetegnet av rikelig med 
smårøtter fra nærliggende stubber, noe som påvirket muligheten til å erkjenne lagene. Det 
synes å ligge ujevne lommer med mer humøst fyll i øvre del, mens det stort sett er 
grovere og mindre humøse fyll lenger ned. I profilet mot sørøst ble det observert en 
forsenkning med tilnærmet konglomerert sand og grus med jernutfellinger, som antas å 
være naturlig (lag m). I de tegnete profilene kan det se ut som det ligger grunne 
nedgravninger ved siden av hverandre, men dette samsvarer ikke med inntrykket under 
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gravningen, særlig hva angår sørøstlig del, og reflekterer trolig de varierende 
bevaringsforholdene og utvaskingene i profilbenkene.  

Lag plantegning Beskrivelse  
Lag 1  Spettet gråbrun siltig sand med varierende mengder humus, noe 

utvasking og rotforstyrrelser. Litt kull, småstein og grus.  
 

Lag 2  Som lag 1, men mørkere og mer humøst.  
Lag 3  Mørk gråbrun siltig sand med en god del humus og kullstøv, 

samt noen mindre kullbiter. 
 

Lag 4  Som lag 1, men svært utvasket og lyst, nærmere undergrunn i 
farge og konsistens, men noe løsere enn undergrunnen. 
Gravens nedgravning. 

 

Lag 5  Grågul sand, utvasket, litt spetter av mørkere mer humøst 
innhold. Rotete og uklar avgrensing mot nordvest. 

 

Lag 6  Gul sand i metallsøkergrop – innrast?  
Lag 7  Som lag 1, men utvasket og utdratt, kanskje av røtter. Kultur 

eller natur? 
 

Lag 8  Brungul svært spettet sandig silt med litt humus og kull, flekker 
av rødt, brunt, gult og grått.  

 

   
Lag profilbenker  Beskrivelse Oppr.lagnr. 

a  Naturlig utvasking og anrikning, til dels blandet. Brunoransje. 
Synes stedvis å være svakt humøst. 

1 

b  Mørk brun lett siltig sand med en god del humus; spor etter 
røtter, litt kullfragmenter. =2 

2 

c  Som lag 2, men noe mer heterogent. Gulspettet, og flekker som 
er gulere enn resten. =1 

3 

d  Blanding av lag 3 og undergrunn, spettet brun og gul, stedvis 
mer rødrosa i vest. 

4 

e  Kompakt, siltig brunrød sand, noe humus, litt kull. 5 
f  Sandig silt, guloransje, med litt humus, utvasket. 6 
g  Blanding av 6 og 3, spettet. 7 
h  Som lag 9, men lysere og mer utvasket. =4 8 
i  Brunoransje sandig silt med litt grus og humus. =4 9 
j  Som lag 5, men mørkere, mer organisk, svært kompakt og fett. 10 
k  Som lag 5, men mer rødlig oransje og lysere, finkornet, ikke så 

fett. 
11 

l  Blanding av lag 11 og 7, noe grovere. =8? 12 
m  Kompakt, hard og til dels konglomerert sand med jernutfellinger, 

trolig natur.  
13 

n  Som lag 3, men noe lysere, mindre humøs, mindre grus/stein.=1 14 
o  Blanding av lag 14 og 11.  15 

Undergrunn  grov sand med grus og småstein, varierende i farge. Generelt 
gulere og «renere» dypere ned, mer oransje med anrikninger 
høyere opp. 

 

Tabell 2: Lagbeskrivelser for grav A204 i plan og profil. Lagbeskrivelsene korresponderer ikke, men der et 
lag i profilene er tentativt identifisert med lag i plan, er dette markert med = [lagnummer plan]. 
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Figur 18: Graven i plan og profil, med funn og prøver markert. Tegnforklaring finnes på figur 19 

(Cf53421_301). 
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Figur 19: Tegnforklaring til figur 18 (Cf53421_302).  
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6.2 FUNNMATERIALE 
Samtlige funn stammer fra A204, hovedsakelig fra lag 1/8. Funnene er katalogisert under 
museumsnr. C60767 (tabell XX). De to ovalspennene, beinfragmentene og perlene 
kommer med all sannsynlighet fra den gravlagtes brystparti, mens kniven ble funnet noe 
forskjøvet fra dette, på høyde med hodet, men lenger til siden. Foto av gjenstandene 
finnes i Gjenstandsdatabasen. 

De to ovalspennene var tilnærmet identiske, nærmest som R.647/Petersen fig. 37, variant 
F, med nærmeste parallell T16407 fra Snåsa. Spennene hadde enkle skåler med 
symmetrisk relieffdekor i avgrensende romber, med små knapper av sølv i hjørnene (figur 
20-21). Disse knappene er kun sporadisk bevart. På baksiden hadde begge bevart rester 
av tekstiler i korrosjonsmaterialet fra nålene i jern (figur 22-23; se beskrivelse i tabell 3 
for detaljer). Spennene kan dateres til 800-tallet. Kniven hadde ingen tydelige typologiske 
trekk som var synlige gjennom korrosjonen, men er ikke ulik andre kniver fra vikingtid 
(figur 24).  

  
Figur 20: Ovalspenne C60767/1, utside og innside med tekstilrester (foto: Maria Malherbes Jensen). 

  
Figur 21: Ovalspenne C60767/2, utside og innside med tekstilrester (foto: Maria Malherbes Jensen). 
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Figur 22: Ovalspenne C60767/1, detalj av innside med tekstilrester (foto: Maria Malherbes Jensen). 

 
Figur 23: Ovalspenne C60767/2, detalj av innside med tekstilrester (foto: Maria Malherbes Jensen). 

  
Figur 24: Kniv C60767/3 før konservering (foto: Maria Malherbes Jensen). 
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Perlene fordelte seg på 7 hovedtyper, illustrert nedenfor (figur 25-29). Dateringsmessig 
spriker de noe (dateringer basert på Callmer 1977 og exceldiagrammer fra Delvaux 
2017). Perler med unr. 4-8 er dominerende i perioden 790-820 e.Kr., men unr. 8 finnes 
helt frem til ca. 1000 e.Kr. Perler med unr. 12-15 er dominerende i perioden 820-845 
e.Kr., men finnes fra ca. 790-950 e.Kr. Perler med unr. 9-11 og 17-21 er dominerende i 
perioden 885-915 e.Kr., men finnes i kontekster fra hhv. 790 og 845, og frem til 980 e.Kr. 
Basert på de yngste dateringene kan det antydes en datering i andre halvdel av 800-tallet.  

 
Figur 25: Perlevariant 1) Sylindrisk med sikksakkmønster; rød, blå, hvit/gul (unr. 4-5); Perlevariant 2) 
Dobbel melonperle; grønn, turkis (unr. 8); Perlevariant 3) Sylindrisk med tråddekor; turkis, rød, ? (unr. 

16) (alle foto: Maria Malherbes Jensen). 

 
Figur 26: Detalj av den doble melonperlen, unr. 8, overlagt sterkt lys. Her er fargeforskjellen mellom den 

mer turkise større delen og den grønne mindre delen mer markert (Cf53421_297). 
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Figur 27: Perlevariant 4) Dobbeltkonisk med sikksakk-tråddekor omkring det tykkeste partiet; grønn, rød 

(unr. 6-7); Perlevariant 5) Tykk ringformet med mer eller mindre avplanete endeflater og tråddekor; 
grønn/turkis, rød/hvit/gul (unr. 9-11) (alle foto: Maria Malherbes Jensen). 
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Figur 28: Perlevariant 6) Tykk ringformet med mer eller mindre avplanete endeflater; grønn/turkis (unr. 

12-15) (alle foto: Maria Malherbes Jensen). 
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Figur 29: Perlevariant 7) Tynn ringformet med tråddekor; turkis, sort/rød (unr. 17-21) (alle foto: Maria 

Malherbes Jensen). 
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Unr. Gjenstand Materiale(r) Beskrivelse Fnr. felt Mål Funnomst./ 

funnans. 
1 Ovalspenne kobberlegering/ 

sølv/ tekstil 
Enkel ovalspenne (R647, Petersen fig. 37, 
var. F). Rester av tre av opprinnelig seks 
knapper av sølv bevart. Knappene er svært 
skjøre og fragmenterte. Dobbelt nålefeste, 
godt bevart på begge sider. Nålen er dratt 
gjennom 4-5 lag av toskaftet tekstil som er z-
spunnet i både varp og veft (1/1, z/z, 20/10). 
Ved indre nålefeste henger en avbrutt snor 
av 9z-spunne tråder.  

F100040 L: 10,0 cm. 
B: 5,9 cm. 

Metallsøk/ 
F100015 

2 Ovalspenne kobberlegering/ 
sølv/ tekstil 

Enkel ovalspenne (R647, Petersen fig. 37, 
var. F). Alle 6 nagler til knappene er bevart, 
men kun små rester av sølv fra to knapper. 
Dobbelt nålefeste, godt bevart i begge ender. 
En snor av 4 z-spunne, S-tvunne tråder er 
festet ved indre del av nålefestet. Et 
båndformet fragment av toskaftet tekstil ligger 
langs nålen (1/1, z/z, 18-19/11-12) Det er 
også rester av en mulig hempe. Et fragment 
av toskaftet tekstil sitter på innsiden av 
skålen (1/1, z/z).  

F100041 L: 10,2 cm. 
B: 6,1 cm. 

Metallsøk/ 
F100015 

3 kniv jern Kniv(?) av jern. Tangen har rektangulært 
snitt. Gjenstanden var sterkt korrodert, med 
avskallinger og innkapslet sand. 

F100038 Stl.: 9,6 cm; 
Stb.: 1,6 cm; 
L blad: 4,9 

cm; L tange 
4,4 cm. B 
tange: 0,9 

cm; T tange: 
0,6 cm. 

Utgravning, 
in situ. 

4 perle, 
sylindrisk 

glass Perle av glass. Sylindrisk perle med sikksakk-
striper i gjennomsiktig blått, opakt gult og 
opakt rødt glass, nærmest som Callmer 
1977:/plate 9, B392T/colour plate II, B392T, 
men med gult glass i stedet for hvitt. 
Mønsteret og tykkelsen på stripene er noe 
ujevne. Den ene enden har to små brudd, 
den andre enden er hel.  

F100024 Diam.: 1,0 
cm; L.: 1,7 
cm; Diam. 

hull: 0,4-0,45 
cm. 

Metallsøk/ 
F100015 

5 perle, 
sylindrisk 

glass Perle av glass. Sylindrisk perle med sikksakk-
striper i gjennomsiktig blått, opakt hvitt og 
opakt rødt glass, som Callmer 1977:plate 9, 
B392T/colour plate II, B392T. Mønsteret og 
tykkelsen på stripene er noe ujevne. Den ene 
enden har små bruddspor.  

F100034 Diam.: 1,1 
cm; L.: 1,5 
cm; Diam. 

hull: 0,45-0,5 
cm. 

Utgravning, 
in situ. 

6 perle, 
dobbelkonisk 

glass Perle av glass. Klargrønn gjennomskinnelig 
dobbelkonisk glassperle med avplanete 
ender og tråddekor i form av et ujevnt opakt 
rødt sikksakkbånd langs midten, i form 
nærmest som Callmer 1977:plate 4, A322, O 
og plate 3, A282, O, men gjennomskinnelig; 
dekor som Callmer 1977, fig. 2/s. 38, nr. 521. 
Stedvis synes det å ligge en smal, dyprød 
stripe over en bredere lys rød stripe.  

F100023 Diam.: 1,65 
cm; L.: 1,1 
cm; Diam. 

hull: 0,5-0,6 
cm. 

Metallsøk/ 
F100015 

7 perle, 
dobbelkonisk 

glass Perle av glass. Klargrønn gjennomskinnelig 
dobbelkonisk glassperle med avplanete 
ender og tråddekor i form av et ujevnt opakt 
rødt sikksakkbånd langs midten, i form 
nærmest som Callmer 1977:plate 4, A322, O 
og plate 3, A282, O, men gjennomskinnelig; 
dekor som Callmer 1977, fig. 2/s. 38, nr. 521. 
Sikksakkbåndet har en tynn dyprød linje over 
en bred lys rød linje.  

F100045 Diam.: 1,7 
cm; L.: 1,0 
cm; Diam. 
hull: 0,45-
0,55 cm. 

Utgravning, 
sålding/ 
F100008 

8 perle, 
melonformet 

glass Perle av glass. Dobbel grønn og grønnturkis 
melonperle, nærmest som Callmer 
1977:plate 4, A265, T, men satt sammen av 
to perler. Den største var tilnærmet oval med 
lys grønnturkist gjennomskinnelig glass. Den 
minste var tilnærmet rund med lys grønt 
gjennomskinnelig glass. De to perlene ser ut 
til å ha blitt formet individuelt, før de ble satt 

F290/ 
F100037 

Diam. 1,05-
1,2 cm; L.: 
0,5-0,6 cm; 
Diam. hull: 

0,45-0,6 cm./ 
; Diam.: 1,0-
1,1 cm; L.: 
0,4-0,5 cm; 

Utgravning, 
in situ. 
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Unr. Gjenstand Materiale(r) Beskrivelse Fnr. felt Mål Funnomst./ 
funnans. 

sammen i etterkant. Det var ikke spor etter 
bindemiddel, så de har trolig blitt smeltet 
sammen.  

Diam. hull: 
0,4 cm 

9 perle, 
ringformet 

glass Perle av glass. Klar grønnturkis ringformet 
glassperle med parallelle endeflater og 
tråddekor i form av én opakt rød sikksakklinje 
mellom to rette, omløpende, opakt hvite linjer, 
nærmest som Callmer 1977:plate 12, 
B545,T4 og T6, men med andre farger på 
trådene; Callmer 1977:colour plate III, B545, 
T (nr. tre fra venstre, øverste rad, men 
ombyttet hvitt og rødt). Den røde 
glasspastaen ligger under den hvite. Noen 
små nagg, men forholdsvis velbevart.  

F100027 Diam.: 1,4 
cm; L.: 0,6 
cm; Diam. 

hull: 0,4-0,5 
cm. 

Vest-Agder 
fk. befaring/ 

F100015 

10 perle, 
ringformet 

glass Perle av glass. Klar grønnturkis ringformet 
glassperle med parallelle endeflater og 
tråddekor i form av én opakt gul sikksakklinje 
mellom to rette, omløpende, opakt røde linjer, 
nærmest som Callmer 1977:plate 12, 
B545,T3; Callmer 1977:colour plate III, B545, 
T (øverste rad, nr. to fra venstre). Den gule 
glasspastaen ligger under den røde. 
Tråddekoren var noe ujevnt utført, og den 
gule linjen, samt den ene røde linjen, var til 
dels forskjøvet ut på endepartiet. Perlen 
hadde ganske omfattende bruddskader på 
den ene siden; bruddflatene synes til dels 
avrundet, noe som kan tyde på at skaden er 
gammel, og at perlen var i bruk etter at den 
skjedde, slik at kantene ble slitt ned.  

F100029 Diam.: 1,4 
cm; L.: 0,6 
cm; Diam. 

hull: 0,45-0,5 
cm. 

Utgravning, 
sålding/ 
F100008 

11 perle, 
ringformet 

glass Perle av glass. Klar grønnturkis ringformet 
glassperle med noe avplanete endeflater og 
tråddekor i form av to kryssende opakt hvite 
bølgelinjer, overlagt med én rett midtre opakt 
rød linje, nærmest som Callmer 1977:plate 
12, B545, T9, men med kun én rett linje, og 
Callmer 1977:colour plate III, B545, T 
(øverste rad, nr. 4 fra venstre), men med kun 
én rød linje, sentralt plassert. Mønsteret er 
som Callmer 1977:38, no. 553/figur 2, 553), 
overlagt med sentral rett linje. Ingen synlige 
nagg.  

F100033 Diam.: 1,4 
cm; L.: 0,6 
cm; Diam. 
hull: 0,55 

cm. 

Utgravning, 
sålding/ 
F100008 

12 perle, 
ringformet 

glass Perle av glass. Klargrønn ringformet 
glassperle med avplanete endeflater, 
nærmest Callmer 1977:plate 3, A262, T. 
Ingen synlige nagg.  

F100028 Diam.: 1,4; 
L.: 0,6 cm; 
Diam. hull: 

0,65-0,7 cm. 

Vest-Agder 
fk. befaring/ 

F100015 

13 perle, 
ringformet 

glass Perle av glass. Klar grønnturkis ringformet 
glassperle med flate, ikke-parallelle sider, 
nærmest som Callmer 1977:plate 3, A262, T. 
Ingen synlige nagg, men spor etter 
glasspastaens forming, fremstår som noe 
rufsete og ujevn.  

F100030 Diam.: 1,45-
1,5; L.: 0,7-

0,8 cm; 
Diam. hull: 
0,5-0,6 cm. 

Utgravning, 
sålding/ 
F100008 

14 perle, 
ringformet 

glass Perle av glass. Klar grønn til grønnturkis 
ringformet glassperle med flate, parallelle 
sider, nærmest som Callmer 1977:plate 3, 
A262, T. Ingen synlige nagg.  

F100031 Diam.: 1,6 
cm; L.: 0,65 
cm; Diam. 
hull: 0,55 

cm. 

Utgravning, 
sålding/ 
F100008 

15 perle, 
ringformet 

glass Perle av glass. Klar grønn, ringformet 
glassperle med avplanete endeflater, 
nærmest som Callmer 1977:plate 3, A262, T. 
Ingen synlige nagg.  

F100032 Diam.: 1,45-
1,55 cm; L.: 

0,7 cm; 
Diam. hull: 
0,65 cm. 

Utgravning, 
sålding/ 
F100008 

16 perle, 
sylindrisk 

glass Perle av glass. Sylindrisk, kort, blek opakt 
turkis glassperle med tråddekor i form av 
avtrykk av én sikksakklinje mellom to 
parallelle, opakt røde linjer, nærmest som 
Callmer 1977:plate 13, B615, ST-O og 
Callmer 1977:colour plate III, B615, ST-O, 
men noe kortere. Ingen nagg, men 

F287/ 
F100053 

Diam.: 0,8 
cm; L.: 0,7 
cm; Diam. 

hull: 0,6 cm. 

Utgravning, 
in situ. 
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Unr. Gjenstand Materiale(r) Beskrivelse Fnr. felt Mål Funnomst./ 
funnans. 

glasspastaen i sikksakklinjen er borte.  
17 perle, 

ringformet 
glass Perle av glass. Blek opakt turkis ringformet 

glassperle med noe avplanete ender og 
tråddekor i form av to kryssende sorte 
bølgelinjer, i form nærmest som Callmer 
1977:plate 13, B610, ST-O2, i dekor nærmest 
som Callmer 1977:plate 12, B539, T3, men 
semiopak, ikke transparent, og betydelig 
mindre.  

F100020 Diam.: 1,05 
cm; L.: 0,45 
cm; Diam. 

hull: 0,5-0,55 
cm. 

Metallsøk/ 
F100015 

18 perle, 
ringformet 

glass Perle av glass. Blek opakt turkis ringformet 
glassperle med noe avplanete endeflater og 
tråddekor i form av to kryssende sorte 
bølgelinjer, i form nærmest som Callmer 
1977:plate 13, B610, ST-O2, i dekor nærmest 
som Callmer 1977:plate 12, B539, T3, men 
semiopak, ikke transparent, og betydelig 
mindre. Dekoren er ujevnt utført, mønsteret 
brytes flere steder, og linjene ligger stedvis 
mer parallelt enn motstående, bølgene er 
tette og kraftige. Diam: 1,15 cm; L.: 0,5 cm; 
Diam. hull: 0,4-0,45 cm. 

F100021 Diam: 1,15 
cm; L.: 0,5 
cm; Diam. 

hull: 0,4-0,45 
cm L: 0,5 
cm. Diam: 

1,2 cm. 

Metallsøk/ 
F100015 

19 perle, 
ringformet 

glass Perle av glass. Blek opakt turkis ringformet 
glassperle med noe avplanete endeflater og 
tråddekor i form av én til to sorte bølgelinjer, i 
form nærmest som Callmer 1977:plate 13, 
B610, ST-O2, i dekor nærmest som Callmer 
1977:plate 12, B539, T3, men semiopak, ikke 
transparent, og betydelig mindre. Perlen er 
knekt i to fragmenter, trolig under 
utgraving/sålding; moderne brudd.  

F100022 Diam.: 1,15 
cm; L.: 0,5 
cm; Diam. 

hull: 0,5 cm. 

Metallsøk/ 
F100015 

20 perle, 
ringformet 

glass Perle av glass. Blek opakt turkis ringformet 
glassperle med noe avplanete endeflater og 
tråddekor i form av to kryssende rødbrune 
bølgelinjer, i form nærmest som Callmer 
1977:plate 13, B610, ST-O2, i dekor nærmest 
som Callmer 1977:plate 12, B539, T3, men 
semiopak, ikke transparent, og betydelig 
mindre.  

F100025 Diam.: 1,05 
cm; L.: 0,4 
cm; Diam. 

hull: 0,5 cm. 

Vest-Agder 
fk. befaring/ 

F100015 

21 perle, 
ringformet 

glass Perle av glass. Blek opakt turkis ringformet 
glassperle med noe avplanete endeflater og 
tråddekor i form av to kryssende rødbrune 
bølgelinjer, i form nærmest som Callmer 
1977:plate 13, B610, ST-O2, i dekor nærmest 
som Callmer 1977:plate 12, B539, T3, men 
semiopak, ikke transparent, og betydelig 
mindre.  

F100026 Diam.: 1,05 
cm; L.: 0,4 
cm; Diam. 

hull: 0,5 cm. 

Vest-Agder 
fk. befaring/ 

F100015 

22 homo 
sapiens 

bein, ubrent 2 ubrente bein, menneske. Ett fragment av 
ribbein (costa) fra høyre side, avbrutt i begge 
ender. Fire store og fem mindre tilhørende 
fragmenter av høyre overarmsbein 
(humerus), det største fragmentet måler ca.; 
trolig ca. 1/4 av proximalende bevart. Begge 
beinfragmentene er sterkt grønne i fargen, og 
tyder på at beina har ligget tett opptil 
skålspennene (unr. 1-2), og har blitt bevart 
nettopp på grunn av denne nærheten 

F100048/ 
F100050 

L: 5,5 cm, B: 
0,8 cm/L: 5,0 

cm, B: 2,0 
cm 

Vest-Agder 
fk. befaring/ 

F100015 

Tabell 3: Funnliste fra grav A204. 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.1 MAKROFOSSILANALYSE 
Det ble analysert tre makrofossilprøver fra graven (Sofi Östman, Miljöarkeologiska 
laboratoriet, Umeå; full rapport finnes i vedlegg 11.6.1). Generelt sett inneholdt prøvene 
lite kull og andre brente planterester. I PM715, tatt i det svært organiske laget i bunnen av 
gravens sørøstlige del (hodeenden), ble det i tillegg til røtter, rotdeler og soppen 
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cenococcum funnet litt kull, samt ett frø av maure, antatt å utgjøre del av 
omkringliggende flora. I PM724, tatt i et organisk område i nordvestlig del av graven, ble 
det tilsvarende funnet litt trekull og noe cenococcum. I PM761, tatt fra profilbenken, ble 
det også funnet enkelte kullfragmenter samt uforkullet vekstmateriale i form av røtter og 
liknende. Det konkluderes med at det ikke er noe i prøvene som er rester etter forkullet 
plantemateriale som kan ha fulgt med som gravgaver. På bakgrunn av den 
mikromorfologiske analysen, der deler av trekullsmaterialet foreslås å stamme fra 
drivved, anbefales det å ikke bruke trekullet til datering da det trolig ikke er opprinnelig 
tilknyttet gravleggingen. 

7.2 MIKROMORFOLOGIANALYSE 
Det ble utført analyse av to mikromorfologiske prøver (R. I. Macphail, University 
College London; full rapport finnes i vedlegg 11.6.2). 

PX763 ble tatt i profilet mot sørøst, i svakt definerte lag. De beskrives å ha fyll som er 
uklart definerte, med svært svakt humøs gruset sand i nedre del og svakt humøs sand og 
grus i øvre del. Det beskrives videre grus og småstein som blir mer vanlige i øvre del, og 
det er en del røtter og rotfragmenter, og et enkelt fragment med trekull med sclerotia (en 
kompakt masse av hardnet soppmycelium, soppens vegetative del, som inneholder 
næringsreserver). Sclerotia benyttes bl.a. for å overleve ekstremsituasjoner). 
Utgangspunktet er istidsavsetninger, podsolering og påvirkning fra trerøtter, men lite som 
karakteriserer gravfyll. Fyllet beskrives som sterilt. 

PX714 bestod av moderat heterogent fyll med godt blandet finkornet og forholdsvis 
finkornet brun og ansamlet mørk brun svakt humøs sand. Det er dårlig sortere fin til grov 
sand med noe grus og mindre steiner, i tillegg til mye røtter og rotrester, enkelte 
trekullfragmenter med sclerotia. Fyllet beskrives å stamme fra et område med barskog, 
og er dominert av lite sortert sand og grus med podsolelementer. Kullfragmentene kan 
være samtidige med gravfyllet eller stamme fra nærliggende boplassavfall. 
Kullfragmentene med sclerotia kan stamme fra drivved; disse har også noe klorinnhold. 
Nivåene av fosfor, svovel og jern som ble målt i prøven kan indikere rotaktivitet med mer 
i et område med et kroppsavtrykk, altså rester av liket, men dette er ikke entydig. 
Kalsiumnivået var ikke påfallende, men det kan ha sammenheng med senere podsolering.  

7.3 OSTEOLOGISK ANALYSE 
Det ble funnet to beinfragmenter i graven, begge ble osteologisk analysert (Emma 
Sjöling, Societas Archaeologica Upsaliensis; full rapport finnes i vedlegg 11.6.3). 
F100048 ble identifisert til ribbein fra menneske, fra høyre side av brystkassen, og det var 
midtre del av ribbeinet som var bevart. Det ble ikke funnet spor etter patologiske 
endringer eller andre avvik. F100050 ble bestemt til fragmenter fra proksimalenden av 
humerus, altså øverste del av overarmsbeinet. De bevarte elementene inkluderer deler av 
leddhodet, halsen, muskelfeste og en fure. Det ble observert tydelige tegn på kroniske 
leddforandringer og tegn på slitasjegikt (artrose/osteoartritt). Endringene vises gjennom 
blanksliting av hodeleddet og ny beindannelse (osteofytter) både på kanten av leddhodet 
og på kantene av muskelfestene. Dette skyldes mekanisk slitasje på leddene, der 
leddbrusken har blitt ødelagt og bein har gnisset mot bein. Slitasjegikt blir med vanlig 
med alderen. I dag er hovedårsakene til slitasjegikt arv, overvekt og feilaktig belastning 
av ledd, og den forekommer hyppigere hos kvinner.  
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Det var ikke mulig å gjøre kjønnsbestemmelse på de to fragmentene, men basert på trekk 
ved overarmsbeinet har det blitt gitt anslag av alder. Sammenvoksing av leddhodet med 
beinskaftet var ferdigstilt, noe som tyder på at individet var eldre enn 16 år. De kroniske 
leddendringene tyder også på et voksent, og kanskje til og med middelaldrende eller eldre 
individ.  

8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 
Undersøkelsen ble igangsatt for å sikre kildepotensialet etter et metalldetektorfunn av to 
skålspenner og glassperler. Undersøkelsen frembrakte en flatmarksgrav anlagt i kraftig 
helling, beliggende mellom to-tre gravhauger på oversiden (id 94696) og en gravrøys (id 
219229) på nedsiden, og den var i så måte del av et større gravfelt med utsikt over 
Sangeslandvannet. Det anses som mulig at det ligger flere graver, potensielt både 
flatmarksgraver og gravhauger/gravrøyser i nærområdet.  

På bakgrunn av de forholdsvis omfattende funnene etter metallsøk og befaring var det 
spenning omkring muligheten for flere rike funn i graven. Det var imidlertid få nye funn som 
fremkom. Det ble funnet flere glassperler, og en kniv i jern. Samtlige gjenstander lå i gravens 
sørøstlige del, som tolkes som hodeenden av graven. Selve graven var svært unnselig. 
Samtlige fyllskifter i graven var utvaskete og lite humøse, og det kan diskuteres hvorvidt de 
representerer reelle fyllskifter, eller er mer tilfeldige fargeendringer i grunnen. 
Avgrensingene som ble gjort i plan og profil, gjennom tegninger og digital dokumentasjon, 
må anses som tentative. I bunnen av graven i sørøstlig del lå et svært humøst og fett lag i 
flekker. Dette antas å være rester av organisk materiale fra gravleggingen, men det var ikke 
mulig å fastslå hva det dreide seg om. Fragmenter av mulig drivved kan hypotetisk foreslås å 
være rester av plank brukt i en kiste eller båre. I plan var det et forholdsvis greit definert 
skille mellom de ytre fyllene i nedgravningen, som var svært utvaskete, og de indre lagene i 
graven, som var mer humøse, forslagsvis rester av legeme med svøp, kiste eller liknende.  

Graven var ikke synlig i overflaten før avtorving, men sannsynligvis har den store runde 
steinen i gravens nordlige del tjent som en gravmarkør opprinnelig, ettersom den lå så vidt 
høyt oppe i fyllet. Hvorvidt graven faktisk har vært godt gjenkjennbar i landskapet er derimot 
mer usikkert. Som beskrevet over er det svært mye stein i grunnen generelt, og det har vært 
minst tre, kanskje flere røyser, og mulige steinsettinger. Én enkelt stein vil ikke nødvendigvis 
ha markert seg på avstand. Kroniske leddendringer, tegn på slitasjegikt, kan tyde på et 
middelaldrende eller eldre individ. 

Gravfunnene inkluderte to enkle ovale skålspenner i kobberlegering, 18 glassperler og en 
kniv i jern. Smykkene kan tyde på graven har tilhørt en kvinne, men dette kan ikke slås fast 
med sikkerhet uten biologiske data. Liket har ligget med hodet i sørøst og beina i nordvest. 
Graven er lang nok til at det kan ha ligget utstrakt på ryggen, men også vid nok til at en 
sammenkrøpet sidestilling har vært mulig. Stoffet som er bevart på baksiden av skålspennene 
gir noe informasjon om stoffet i klærne legemet har vært ikledt. Spennene har vært festet i 
toskaftet tekstil, og bak den ene spennen ligger et båndformet fragment av toskaftet tekstil 
langs nålen, samt en mulig hempe. Trolig har det toskaftete stoffet vært en overkjole eller et 
forkle som har hatt bånd over skuldrene, festet med spennene til forkleet foran. Begge 
spennene hadde dessuten rester av tråd. Dette kan bety at perlene som ble funnet sammen 
med skålspennene har hengt mellom spennene.  

Dateringsmessig er det gjenstandsfunnene som gir rammene. Skålspennene er fra 800-tallet. 
Perlene finnes i et vidt tidsspenn. Dateringene baserer seg på statistiske sammenlikninger av 
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funnkontekster, der den dominante perioden er den perioden der flest av perlene er funnet. De 
trolig eldste perlene var vanligst i perioden 790-820 e.Kr., mens en annen gruppe har hatt en 
marginalt yngre hovedfase, ca. 820-845 e.Kr. Et flertall av perlene er av typer som var 
dominante ca. 885-915 e.Kr. Mens de fleste perlene er dokumentert i kontekster med et vidt 
spenn, er det noen begrensinger. Selv om unr. 4-7 tidligere kun er funnet i tidlige kontekster, 
dreier det seg om svært små antall, og det må ses som mulig at eldre perler har vært i bruk 
over lengre tid, slik at perioden ikke defineres av tidligere funn. Det mest avgrensende er unr. 
17-21, som ellers kun er dokumentert fra ca. 845 e.Kr. og fremover. Trolig skal graven 
dateres i siste halvdel av 800-tallet, kanskje så sent som tidlig på 900-tallet.  

Flatmarksgrav A204 og gravhaugene omkring kan ses i sammenheng med andre 
kulturminner langs Sangeslandvannet, og videre utover i regionen. Sørsiden av vannet har 
ikke vært et egnet boligområde grunnet steile skrenter og lite innmark, mens nordsiden har 
gode jordbruksområder. Det finnes graver fra vikingtid også på nordsiden (Finstad og 
Ystgaard 2007), ellers er det hittil ikke påvist sikre kulturminner fra vikingtid i nærområdet. 
Eldre jernalder er bedre belagt med hus og graver. Området har imidlertid i liten grad blitt 
faglig undersøkt, og det anses som sannsynlig at det har vært en god del aktivitet både i eldre 
og yngre jernalder. Området kan ha vært knyttet til omverdenen ved veifar gjennom dalene, 
og således tatt del i handel og utveksling, som har brakt perler og skålspenner til bygda.  

9 SAMMENDRAG 
Utgravningen ble gjennomført 8.-12.5.2017 i henhold til prosjektplanen. Prosjektet ble 
igangsatt som en sikringsundersøkelse etter metallsøkerfunn av skålspenner og 
glassperler fra vikingtid nær eksisterende gravhauger. Det ble avtorvet et område på drøyt 
7 m2 omkring funnstedet. Det ble avdekket en svakt definert flatmarksgrav anlagt i steil 
skråning, med utsikt mot vannet. Jf. problemstillingene (Vedeler 2017) var det kun i 
begrenset grad mulig å identifisere konstruksjonstrekk ved gravminnet da fyllene var 
svært utvaskete og vanskelige å definere, men gravminnet ser ut til å ha hatt en 
forholdsvis stor nedgravning, der fyllet hovedsakelig består av nesten sterilt fyll. I midten 
har det vært en smalere og kortere gravnedleggelse, som inneholder mer organisk 
materiale. Dette kan tyde på spor etter legemet, tøy og evt. organisk gravgods. Graven 
kan ha vært markert av en stor rundet stein i overflaten. Det er mulig at deler av gravens 
overflate har rast ut.  

Graven har inneholdt en skjelettbegravelse, basert på gravgodset trolig for en kvinne. 
Gjenstandsfunnene omfatter to enkle, ovale skålspenner i kobberlegering og jern med 
rester av tekstiler på innsiden, 18 glassperler, en kniv i jern og to fragmenter ubrent bein 
fra menneske. Basert på gjenstandsfunnene anslås graven å ha blitt anlagt i annen halvdel 
av 800-tallet.  

Det ble utført metallsøk over store deler av åskammen, med enkelte utslag, men det 
kunne ikke påvises nye graver. Innmålinger av steiner i området kan indikere steinsetting 
tilknyttet graver, men vegetasjon og bevaringsforhold var ikke tilstrekkelig gode til å 
kunne slå fast dette sikkert.  



49, Vennesla kommune  Saksnr. 17/4503 
 
  

 39 Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

10 LITTERATUR 
Bernhard, H. B. 2005: Arkeologisk undersøkelse av automatisk fredete kulturminner lok. 
id. 91668 (fotgrøft, steinsetning og ildsted) Utvidelse av kirkegård på Øvrebø kirke, 
Sangesland, 49/26,Vennesla kommune, Vest-Agder. Upublisert prosjektplan, Arkeologisk 
seksjon, Kulturhistorisk museum, UiO.  
Bye-Johansen, L. M. 2004: Rapport fra utgraving av bosetningsspor fra eldre jernalder. 
Vennesla, 6/303., Vennesla kommune, Vest-Agder. Upublisert utgravningsrapport, 
Kulturhistorisk museum, UiO.  

Callmer, J.1977: Trade beads and bead trade in Scandinavia ca. 800-1000 A. D. Acta 
Archaeologica Lundensia 

Delvaux, Matthew C. 2017: Viking-Age Bead Classification System (Callmer 1977). 
Internettkilde: https://doi.org/10.7910/DVN/RODUZG, Harvard Dataverse, V1, 
UNF:6:ey8v5W8yhvti3gfTD0FaOw== (besøkt 24.9.2018) 

Finstad, I. M. og Ystgaard, I. 2006: Rapport fra arkeologisk utgravning. Grav fra 
vikingtid, fotgrøfter og bosetningsspor med 4 hus fra jernalder. Sangesland, 49/26, 
Vennesla, Vest-Agder. Upublisert utgravningsrapport. Fornminneseksjonen, 
Kulturhistorisk museum, UiO. 

Gollwitzer, M. 2017: Arkeologiske registreringer, Øvrebø Bnr. 2 Gnr. 49, Vennesla 
kommune. Regionalavdelingen Fylkeskonservatoren i Vest-Agder.  

Petersen, J.1928: Vikingetidens smykker. Stavanger museums skrifter; 2.  

Rygh, O.1885: Norske Oldsager. Cammermeyer.  

Vedeler, M. 2017: Prosjektplan, Arkeologisk sikringsundersøkelse av automatisk fredet 
kulturminne på Sangesland, 49/2, Vennesla kommune, Vest-Agder. Upublisert 
prosjektplan, Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum, UiO. 

https://doi.org/10.7910/DVN/RODUZG


49, Vennesla kommune  Saksnr. 17/4503 
 
  

 40 Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

11 VEDLEGG 

11.1 TILVEKSTTEKST, C60767 
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11.2 PRØVER 

11.2.1 MAKROFOSSILRØVER 
Makrofossilprøvene er katalogisert under C60767/23. 

Pnr. Beskrivelse Volum Kommentar 
715 Bunnen av MD-søkegrop, forholdsvis organisk lag, tatt ut i plan - Analysert 
724 Fra semiorganisk område i vestlig del, tatt ut i plan - Analysert 
725 Kullholdig lag under stein i NØ-delen. Natur? - Kassert 
761 Fra profil mot vest C654 0,5 Analysert 
762 Fra profil mot øst C652 0,75 Kassert 

11.2.2 MIKROMORFOLOGISKE PRØVER 
Mikromorfologiske prøver er katalogisert under C60767/24. 

Pnr. Beskrivelse Analysert 
714 Svært organisk fettet klump i bunnen av graven, øst for profilbenk Ja 
763 Tatt ca. midt på profil mot øst C652 Ja 

11.2.3 JORDKJEMISKE PRØVER 
Prøvene er ikke katalogisert. 

Pnr. Beskrivelse Kommentar 
752 Jordkjemi fra profil mot V C654, prøve 1 fra S mot N Kassert 
753 Jordkjemi fra profil mot V C654, prøve 2 fra S mot N Kassert 
754 Jordkjemi fra profil mot V C654, prøve 3 fra S mot N Kassert 
755 Jordkjemi fra profil mot V C654, prøve 4 fra S mot N Kassert 
756 Jordkjemi fra profil mot V C654, prøve 5 fra S mot N Kassert 
757 Jordkjemi fra profil mot V C654, prøve 6 fra S mot N Kassert 
758 Jordkjemi fra profil mot V C654, prøve 7 fra S mot N Kassert 
759 Jordkjemi fra profil mot V C654, prøve 8 fra S mot N Kassert 
760 Jordkjemi fra profil mot V C654, prøve 9 fra S mot N Kassert 

11.3 TEGNINGSLISTE 
Tnr. Motiv Prøver Dato Sign. 

1 Plan, grav A204; detaljer fra flere nivåer PM715,724-5, PX714 10.5.17 CCW 
2 Profil mot sørøst, grav A204. PM762, PX763 12.5.17 CCW 
3 Profil mot nordvest, grav A204. PM761, PJ752-60 12.5.17 CCW 
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11.4 FOTOLISTE 

11.4.1 CF53421 

Filnavn Motiv Anr. Sett 
mot Fotograf Dato 

Cf53421_001 På vei mot feltet – hauger på åsen A295 SV CCW 08.05.17 

Cf53421_002 Gammel traktorvei med hauger på 
toppen  S CCW 08.05.17 

Cf53421_003 Gravhauger A331, A353, A295 sett 
nedenfra  NØ CCW 08.05.17 

Cf53421_008 Gravhauger A331,  A295 sett nedenfra, 
utsikt over vannet  NØ CCW 08.05.17 

Cf53421_009 Utsikt ned mot A204, med vannet i 
bakgrunnen  NV CCW 08.05.17 

Cf53421_017 Spadehull i A204, markert med stein A204 VNV CCW 08.05.17 
Cf53421_018 Spadehull i A204, markert med stein A204 SSV CCW 08.05.17 

Cf53421_019 Gravhaug A353 med vannet i 
bakgrunnen A353 NV CCW 08.05.17 

Cf53421_022 Oversikt mot gravhauger etc  NV CCW 08.05.17 
Cf53421_024 Oversikt mot gravhauger etc  VNV CCW 08.05.17 
Cf53421_025 Utsikt østre del av Sangeslandvannet  NØ CCW 08.05.17 
Cf53421_027 Utsikt mot Sangeslandvannet  SV CCW 08.05.17 
Cf53421_029 Utsikt mot Sangeslandvannet  NV CCW 08.05.17 
Cf53421_031 Mot melkefjøset  S CCW 08.05.17 
Cf53421_033 Oversikt mot gravhauger etc  SØ CCW 08.05.17 
Cf53421_034 Spadehull i A204, markert med stein A204 NNØ CCW 09.05.17 
Cf53421_035 Spadehull i A204, markert med stein A204 ØSØ CCW 09.05.17 
Cf53421_036 Spadehull i A204, markert med stein A204 VNV CCW 09.05.17 
Cf53421_037 Spadehull i A204, markert med stein A204 SSV CCW 09.05.17 

Cf53421_038 Første del av avtorving, med bevart 
podsoll-utvasking  VNV CCW 09.05.17 

Cf53421_039 Første del av avtorving, med bevart 
podsoll-utvasking  NNØ CCW 09.05.17 

Cf53421_040 Første del av avtorving, med bevart 
podsoll-utvasking  NNØ CCW 09.05.17 

Cf53421_043 Første del av avtorving, med bevart 
podsoll-utvasking  VNV CCW 09.05.17 

Cf53421_044 Profiler gjennom podsoll, forsøk på å 
finne gravens utstrekning.  VNV CCW 09.05.17 

Cf53421_045 Profiler gjennom podsoll, forsøk på å 
finne gravens utstrekning.  SSV CCW 09.05.17 

Cf53421_046 Profiler gjennom podsoll, forsøk på å 
finne gravens utstrekning.  SSV CCW 09.05.17 

Cf53421_049 Perle F290 in situ A204 ØSØ CCW 09.05.17 

Cf53421_051 Ferdig avtorvet – Grav A204, med 
søkehull og steiner A204 ØSØ CCW 09.05.17 

Cf53421_052 Ferdig avtorvet – Grav A204, med 
søkehull og steiner A204 VNV CCW 09.05.17 

Cf53421_054 Ferdig avtorvet – Grav A204, med 
søkehull og steiner A204 VNV CCW 09.05.17 
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Filnavn Motiv Anr. Sett 
mot Fotograf Dato 

Cf53421_055 Ferdig avtorvet – Grav A204, med 
søkehull og steiner A204 ØSØ CCW 09.05.17 

Cf53421_057 Ferdig avtorvet – Grav A204, med 
søkehull og steiner A204 SSV CCW 09.05.17 

Cf53421_058 Ferdig avtorvet – Grav A204, med 
søkehull og steiner A204 NNØ CCW 09.05.17 

Cf53421_059 Ferdig avtorvet – Grav A204, med 
søkehull og steiner A204 NNØ CCW 09.05.17 

Cf53421_060 Detalj av søkegrop etter delvis 
opprensing A204 ØSØ CCW 09.05.17 

Cf53421_061 Detalj av søkegrop etter delvis 
opprensing A204 ØSØ CCW 09.05.17 

Cf53421_062 A204 ferdig avtorvet, med utsikt mot 
vannet A204 VNV CCW 09.05.17 

Cf53421_064 Detektorfunn F292 jern, in situ - SSØ CCW 09.05.17 

Cf53421_065 A204, formgravd ca. 5 cm i øst, noe 
mindre i vest A204 SSV CCW 10.05.17 

Cf53421_067 A204, formgravd ca. 5 cm i øst, noe 
mindre i vest A204 ØSØ CCW 10.05.17 

Cf53421_068 A204, formgravd ca. 5 cm i øst, noe 
mindre i vest A204 ØSØ CCW 10.05.17 

Cf53421_072 A204, formgravd ca. 5 cm i øst, noe 
mindre i vest A204 NNØ CCW 10.05.17 

Cf53421_076 A204, formgravd ca. 5 cm i øst, noe 
mindre i vest A204 SSV CCW 10.05.17 

Cf53421_078 A204, formgravd ca. 5 cm i øst, noe 
mindre i vest A204 ØSØ CCW 10.05.17 

Cf53421_079 A204, formgravd ca. 5 cm i øst, noe 
mindre i vest A204 NNØ CCW 10.05.17 

Cf53421_081 A204, formgravd ca. 5 cm i øst, noe 
mindre i vest A204 VNV CCW 10.05.17 

Cf53421_085 Detalj av profil mot VNV, sørlig del, 
opprensing etter søkehull A204 VNV MG 10.05.17 

Cf53421_086 A204, formgravd ca. 15 cm i øst, ca. 5 
cm i vest A204 SV CCW 10.05.17 

Cf53421_088 A204, formgravd ca. 15 cm i øst, ca. 5 
cm i vest A204 SØ CCW 10.05.17 

Cf53421_089 A204, formgravd ca. 15 cm i øst, ca. 5 
cm i vest A204 SØ CCW 10.05.17 

Cf53421_091 A204, formgravd ca. 15 cm i øst, ca. 5 
cm i vest A204 SØ CCW 10.05.17 

Cf53421_097 A204, formgravd ca. 15 cm i øst, ca. 5 
cm i vest A204 NØ CCW 10.05.17 

Cf53421_100 A204, formgravd ca. 15 cm i øst, ca. 5 
cm i vest A204 NV CCW 10.05.17 

Cf53421_101 A204, formgravd ca. 15 cm i øst, ca. 5 
cm i vest A204 SV CCW 10.05.17 

Cf53421_104 A204, formgravd ca. 15 cm i øst, ca. 5 
cm i vest A204 SØ CCW 10.05.17 
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Filnavn Motiv Anr. Sett 
mot Fotograf Dato 

Cf53421_105 A204, formgravd ca. 15 cm i øst, ca. 5 
cm i vest A204 SØ CCW 10.05.17 

Cf53421_106 A204, formgravd ca. 15 cm i øst, ca. 5 
cm i vest A204 Ø CCW 10.05.17 

Cf53421_107 A204, formgravd ca. 15 cm i øst, ca. 5 
cm i vest A204 NØ CCW 10.05.17 

Cf53421_108 A204, formgravd ca. 15 cm i øst, ca. 5 
cm i vest A204 N CCW 10.05.17 

Cf53421_109 A204, formgravd ca. 15 cm i øst, ca. 5 
cm i vest A204 SØ CCW 10.05.17 

Cf53421_110 A204, formgravd ca. 15 cm i øst, ca. 5 
cm i vest A204 V CCW 10.05.17 

Cf53421_111 Utsikt, telt over A204 A204 NV CCW 10.05.17 

Cf53421_112 A204, formgravd ca. 20 cm i øst, ca. 
10-15 cm i vest A204 SØ CCW 11.05.17 

Cf53421_113 A204, formgravd ca. 20 cm i øst, ca. 
10-15 cm i vest A204 SØ CCW 11.05.17 

Cf53421_114 A204, formgravd ca. 20 cm i øst, ca. 
10-15 cm i vest A204 Ø CCW 11.05.17 

Cf53421_115 A204, formgravd ca. 20 cm i øst, ca. 
10-15 cm i vest A204 NØ CCW 11.05.17 

Cf53421_116 A204, formgravd ca. 20 cm i øst, ca. 
10-15 cm i vest A204 NØ CCW 11.05.17 

Cf53421_117 A204, formgravd ca. 20 cm i øst, ca. 
10-15 cm i vest A204 NØ CCW 11.05.17 

Cf53421_119 A204, formgravd ca. 20 cm i øst, ca. 
10-15 cm i vest A204 NV CCW 11.05.17 

Cf53421_121 A204, formgravd ca. 20 cm i øst, ca. 
10-15 cm i vest A204 SV CCW 11.05.17 

Cf53421_122 A204, formgravd ca. 20 cm i øst, ca. 
10-15 cm i vest A204 SV CCW 11.05.17 

Cf53421_124 A204, formgravd ca. 20 cm i øst, ca. 
10-15 cm i vest A204 SØ CCW 11.05.17 

Cf53421_125 A204, formgravd ca. 20 cm i øst, ca. 
10-15 cm i vest A204 SØ CCW 11.05.17 

Cf53421_127 A204, formgravd ca. 20 cm i øst, ca. 
10-15 cm i vest A204 NØ CCW 11.05.17 

Cf53421_129 A204, formgravd ca. 20 cm i øst, ca. 
10-15 cm i vest A204 NV CCW 11.05.17 

Cf53421_130 A204, formgravd ca. 20 cm i øst, ca. 
10-15 cm i vest A204 NV CCW 11.05.17 

Cf53421_132 A204, formgravd ca. 20 cm i øst, ca. 
10-15 cm i vest A204 SV CCW 11.05.17 

Cf53421_134 Detalj, perle F100008 in situ A204 SSØ CCW 11.05.17 
Cf53421_135 Detalj, perle F100008 in situ A204 SSØ CCW 11.05.17 
Cf53421_136 Profil gjennom vestlig del av graven A204 NØ CCW 11.05.17 

Cf53421_137 A204, formgravd ca. 25 cm i øst, ca. 
15-25 cm i vest A204 SØ CCW 11.05.17 
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Cf53421_138 A204, formgravd ca. 25 cm i øst, ca. 
15-25 cm i vest A204 SØ CCW 11.05.17 

Cf53421_140 A204, formgravd ca. 25 cm i øst, ca. 
15-25 cm i vest A204 NØ CCW 11.05.17 

Cf53421_141 A204, formgravd ca. 25 cm i øst, ca. 
15-25 cm i vest A204 NØ CCW 11.05.17 

Cf53421_146 A204, formgravd ca. 25 cm i øst, ca. 
15-25 cm i vest A204 SV CCW 11.05.17 

Cf53421_148 A204, formgravd ca. 25 cm i øst, ca. 
15-25 cm i vest A204 SØ CCW 11.05.17 

Cf53421_150 A204, formgravd ca. 25 cm i øst, ca. 
15-25 cm i vest A204 NV CCW 11.05.17 

Cf53421_151 A204, formgravd ca. 25 cm i øst, ca. 
15-25 cm i vest A204 N CCW 11.05.17 

Cf53421_152 A204, formgravd ca. 25 cm i øst, ca. 
15-25 cm i vest A204 NV CCW 11.05.17 

Cf53421_153 A204, formgravd ca. 25 cm i øst, ca. 
15-25 cm i vest A204 NV CCW 11.05.17 

Cf53421_155 A204, formgravd ca. 25 cm i øst, ca. 
15-25 cm i vest A204 SV CCW 11.05.17 

Cf53421_157 A204, formgravd ca. 25 cm i øst, ca. 
15-25 cm i vest A204 SØ CCW 11.05.17 

Cf53421_158 Jerngjenstand F in situ A204 SSØ CCW 11.05.17 
Cf53421_159 Jerngjenstand F in situ A204 SSØ CCW 11.05.17 

Cf53421_160 A204, formgravd til bunns, ca. 20-30 
cm i øst, ca. 15-25 cm i vest A204 SØ CCW 11.05.17 

Cf53421_161 A204, formgravd til bunns, ca. 20-30 
cm i øst, ca. 15-25 cm i vest A204 SØ CCW 11.05.17 

Cf53421_167 A204, formgravd til bunns, ca. 20-30 
cm i øst, ca. 15-25 cm i vest A204 SV CCW 11.05.17 

Cf53421_168 A204, formgravd til bunns, ca. 20-30 
cm i øst, ca. 15-25 cm i vest A204 SV CCW 11.05.17 

Cf53421_169 A204, formgravd til bunns, ca. 20-30 
cm i øst, ca. 15-25 cm i vest A204 SV CCW 11.05.17 

Cf53421_171 A204, formgravd til bunns, ca. 20-30 
cm i øst, ca. 15-25 cm i vest A204 SØ CCW 11.05.17 

Cf53421_173 A204, formgravd til bunns, ca. 20-30 
cm i øst, ca. 15-25 cm i vest A204 NØ CCW 11.05.17 

Cf53421_176 A204, formgravd til bunns, ca. 20-30 
cm i øst, ca. 15-25 cm i vest A204 NV CCW 11.05.17 

Cf53421_177 A204, formgravd til bunns, ca. 20-30 
cm i øst, ca. 15-25 cm i vest A204 NV CCW 11.05.17 

Cf53421_179 A204, formgravd til bunns, ca. 20-30 
cm i øst, ca. 15-25 cm i vest A204 SV CCW 11.05.17 

Cf53421_181 A204, formgravd til bunns, ca. 20-30 
cm i øst, ca. 15-25 cm i vest A204 SØ CCW 11.05.17 

Cf53421_182 A204, formgravd til bunns, ca. 20-30 
cm i øst, ca. 15-25 cm i vest A204 SØ CCW 11.05.17 
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Cf53421_183 A204, formgravd til bunns, ca. 20-30 
cm i øst, ca. 15-25 cm i vest A204 SØ CCW 11.05.17 

Cf53421_185 A204, formgravd til bunns, ca. 20-30 
cm i øst, ca. 15-25 cm i vest A204 NØ CCW 11.05.17 

Cf53421_187 A204, formgravd til bunns, ca. 20-30 
cm i øst, ca. 15-25 cm i vest A204 NV CCW 11.05.17 

Cf53421_189 A204, formgravd til bunns, ca. 20-30 
cm i øst, ca. 15-25 cm i vest A204 SV CCW 11.05.17 

Cf53421_191 Profil mot ØSØ etter opprensing A204 ØSØ CCW 11.05.17 
Cf53421_192 Profil mot ØSØ etter opprensing A204 ØSØ CCW 11.05.17 

Cf53421_193 Profil mot ØSØ etter opprensing, deler 
fra S mot N A204 ØSØ CCW 11.05.17 

Cf53421_194 Profil mot ØSØ etter opprensing, deler 
fra S mot N A204 ØSØ CCW 11.05.17 

Cf53421_195 Profil mot ØSØ etter opprensing, deler 
fra S mot N A204 ØSØ CCW 11.05.17 

Cf53421_196 Profil mot ØSØ etter opprensing, deler 
fra S mot N A204 ØSØ CCW 11.05.17 

Cf53421_197 Profil mot ØSØ etter opprensing, deler 
fra S mot N A204 ØSØ CCW 11.05.17 

Cf53421_198 Profil mot ØSØ etter opprensing, deler 
fra S mot N A204 ØSØ CCW 11.05.17 

Cf53421_199 Profil mot ØSØ etter opprensing, deler 
fra S mot N A204 ØSØ CCW 11.05.17 

Cf53421_200 Profil mot VNV etter opprensing A204 VNV CCW 11.05.17 

Cf53421_201 Profil mot VNV etter opprensing, deler 
fra N mot S A204 VNV CCW 11.05.17 

Cf53421_202 Profil mot VNV etter opprensing, deler 
fra N mot S A204 VNV CCW 11.05.17 

Cf53421_203 Profil mot VNV etter opprensing, deler 
fra N mot S A204 VNV CCW 11.05.17 

Cf53421_204 Profil mot VNV etter opprensing, deler 
fra N mot S A204 VNV CCW 11.05.17 

Cf53421_205 Profil mot VNV etter opprensing, deler 
fra N mot S A204 VNV CCW 11.05.17 

Cf53421_206 Profil mot VNV etter opprensing, deler 
fra N mot S A204 VNV CCW 11.05.17 

Cf53421_207 Profil mot VNV etter opprensing, deler 
fra N mot S A204 VNV CCW 11.05.17 

Cf53421_208 Profil mot VNV etter opprensing, deler 
fra N mot S A204 VNV CCW 11.05.17 

Cf53421_209 Profil mot VNV etter opprensing, deler 
fra N mot S A204 VNV CCW 11.05.17 

Cf53421_210 Graven etter anleggelse av profiler A204 VNV CCW 11.05.17 
Cf53421_211 Graven etter anleggelse av profiler A204 VNV CCW 11.05.17 
Cf53421_212 Graven etter anleggelse av profiler A204 VNV CCW 11.05.17 
Cf53421_214 Graven etter anleggelse av profiler A204 VNV CCW 11.05.17 

Cf53421_218 Utsikt fra gravfeltet mot 
Sangeslandvannet.  N CCW 08.05.17 
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Cf53421_224 Utsikt fra gravfeltet mot vannet.  NV CCW 08.05.17 
Cf53421_225 Utsikt fra gravfeltet mot vannet.  N CCW 08.05.17 

Cf53421_228 Nedre del av åskammen med fjøs, 
såldeområde ved vannet.  V CCW 08.05.17 

Cf53421_242 Gravhaugene på toppen av åsen.  NØ CCW 09.05.17 
Cf53421_245 Magne Samdal kjører drone.  NØ CCW 09.05.17 
Cf53421_246 Magne Samdal kjører drone.  NØ CCW 09.05.17 
Cf53421_247 Utsikt fra gravfeltet mot vannet.  NØ CCW 09.05.17 
Cf53421_255 Glassperler i såldet.   CCW 11.05.17 
Cf53421_257 Glassperler på stein.   CCW 11.05.17 
Cf53421_258 Perle funnet in situ.  SØ CCW 11.05.17 
Cf53421_270 Camilla C. Wenn måler inn graven.  NV MV 08.05.17 
Cf53421_271 Camilla C. Wenn måler inn graven.  NV MV 08.05.17 
Cf53421_273 Camilla C. Wenn måler inn graven.  NV MV 08.05.17 
Cf53421_274 Åsen med gravhaugene.  S MV 08.05.17 

Cf53421_275 Åsen med gravhaugene, CCW måler 
inn, m/ finnere og arkeologer.  SØ MV 08.05.17 

Cf53421_276 Åsen med gravhauene, sett fra 
Sangeslandvannet.  SSØ MV 08.05.17 

Cf53421_277 Innmåling og aktivitet ved graven, 
illustrerer den bratte skråningen.  SSØ MV 08.05.17 

Cf53421_280 Graven etter avtorving. A204 SØ MV 08.05.17 
Cf53421_281 Graven etter avtorving. A204 NØ MV 08.05.17 

Cf53421_283 Magne Samdal undersøker graven med 
metalldetektor.  V MV 08.05.17 

Cf53421_284 Magne Samdal undersøker graven med 
metalldetektor.  V MV 08.05.17 

Cf53421_286 Magne Samdal kjører drone.  V MV 08.05.17 

Cf53421_288 Martin Gollwitzer og Camilla C. Wenn i 
ferd med å undersøke graven.  NØ MV 09.05.17 

Cf53421_289 Martin Gollwitzer i ferd med å 
undersøke graven.  NØ MV 09.05.17 

Cf53421_297 Dobbel melonperle, fargeforskjeller sett 
med sterkt lys.   CCW 01.06.17 

Cf53421_298 Originaltegning: A204, plan.   CCW 10.05.2017 
Cf53421_299 Originaltegning: A204 profil mot sørøst.   CCW 12.05.2017 
Cf53421_300 Originaltegning: A204 profil mot 

nordvest.   CCW 12.05.2017 

Cf53421_301 Rentegning: A204 plan og profil.   CCW 19.09.2017 
Cf53421_302 Rentegning: Tegnforklaring til A204   CCW 19.09.2017 
Cf53421_303 Kart: Lokalitetens geografiske 

plassering.    16.05.2017 

Cf53421_304 Kart: Grav A204 og nærliggende 
graver.    24.09.2018 

Cf53421_305 Kart: Kjente kulturminner rundt 
Sangeslandvannet.    16.05.2017 

Cf53421_306 Kart: Kulturminner i Vennesla k.    09.02.2018 
Cf53421_307 Kart: Graven og innmålte anlegg.    22.06.2017 
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11.4.2 CF53422 
Filnavn Motiv Fotograf Opptaksdato 

Cf53422_002 Drone: Oversikt kolle med grav MS 09.05.17 
Cf53422_003 Drone: Oversikt kolle med grav MS 09.05.17 
Cf53422_004 Drone: Oversikt kolle med grav MS 09.05.17 
Cf53422_005 Drone: Utsikt Sangeslandvannet MS 09.05.17 
Cf53422_006 Drone: Utsikt Sangeslandvannet MS 09.05.17 
Cf53422_007 Drone: Utsikt Sangeslandvannet MS 09.05.17 
Cf53422_008 Drone: Utsikt Sangeslandvannet MS 09.05.17 
Cf53422_009 Drone: Utsikt Sangeslandvannet MS 09.05.17 
Cf53422_010 Drone: Utsikt Sangeslandvannet MS 09.05.17 
Cf53422_011 Drone: Utsikt Sangeslandvannet MS 09.05.17 
Cf53422_012 Drone: Utsikt Sangeslandvannet MS 09.05.17 
Cf53422_013 Drone: Utsikt Sangeslandvannet MS 09.05.17 
Cf53422_014 Drone: Utsikt Sangeslandvannet MS 09.05.17 
Cf53422_015 Drone: Utsikt Sangeslandvannet MS 09.05.17 
Cf53422_016 Drone: bakre del av kollen MS 09.05.17 
Cf53422_017 Drone: bakre del av kollen MS 09.05.17 
Cf53422_018 Drone: Utsikt Sangeslandvannet MS 09.05.17 
Cf53422_019 Drone: Utsikt Sangeslandvannet MS 09.05.17 

Cf53422_113 (020 -133) Drone: Fotogrammetri (zip-fil) MS 09.05.17 
Cf53422_134 Drone: video over området MS 09.05.17 
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11.5 ANALYSERESULTATER 

11.5.1 MAKROFOSSILANALYSE VED MAL, UMEÅ 
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11.5.2 MIKROMORFOLOGISK ANALYSE VED R. I. MACPHAIL, UCL 
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11.5.3 OSTEOLOGISK ANALYSE V/SAU 
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11.6 MEDIEOPPSLAG 
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11.7 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 
Type Digital Analog 
Dagbok Intrasisdatabase 

PDF – Arkiv 
-  

Originaltegninger, A3: 1 stk. Fotobasen Arkiv 
Originaltegninger, A4: 2 stk. Fotobasen Arkiv 
Rentegninger Fotobasen - 
Foto vanlig kamera/stangkamera/mobil; fotoliste Fotobasen - 
Lister (prøver, funn) Intrasis - 
Kart (egenproduserte som har blitt benyttet i 
rapport) 

Fotobasen - 
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