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SAMMENDRAG 

I juni 2017 undersøkte et feltmannskap på fire arkeologer en tidligere registrert gravrøys 
på Neset i Froland kommune i forbindelse med utvidelsen av Neset renseverk. 
Kulturminnet besto av en steinrøys som i stor grad var lagt direkte på berggrunn. I toppen 
av røysa var det gravd en dyp plyndringsgrop. Trekull fra bunnen av denne gropa gav 
moderne datering, men selve plyndringen kan ha skjedd tidligere. Det ble ikke påvist noe 
form for gravlegging, hverken i form av funn eller strukturer. Trekull samlet inn fra 
konstruksjonsmassene i selve røysa ga datering til romertid. Under flateavdekking rundt 
røysa ble det funnet en nedgravning som ga datering til sen bronsealder, og en kokegrop 
som ga datering til overgangen mellom merovingertid og vikingtid. De eneste 
gjenstandsfunnene som ble gjort var tre slaggbiter inne i røyskonstruksjonen. 
Metallurgiske analyser av slagget viste at ett fragment sannsynligvis var dannet i en type 
1 ovn, mens de to andre fragmentene sannsynligvis stammet fra en esse.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  
ÅVELAND,  18/108, FROLAND,  AUST-AGDER   

 

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN  
I brev av 18. mai 2016 til Aust-Agder fylkeskommune søkte Froland kommune om 
dispensasjon fra kulturminneloven for gravrøys Askeladden id 12013, i forbindelse med 
utbyggingen av Neset renseanlegg. Dispensasjonen for kulturminnet ble vedtatt av 
Riksantikvaren i brev av 30.9.2016 med vilkår om arkeologisk utgraving ved 
Kulturhistorisk museum. 
 
Røysa ble ØK-registrert i 1985 av Elizabeth Skjelsvik, og deretter kontrollregistrert av 
fylkeskommunen ved Nils Ole Sundet 23.5.2016. 
 

DELTAGERE , TIDSROM 
Undersøkelsen ble gjennomført i løpet av fire uker i juni 2017, med mannskap fra 
Kulturhistorisk museum. Det administrative ansvaret lå hos prosjektleder ved museet, 
mens det utførende ansvaret i felt, inklusive HMS, formidling, dokumentasjon og GIS-
innmåling, lå hos utgravningsleder. 
 
I tillegg gjennomførte en senioringeniør ved museet dronefotografering av kulturminnet 
og omliggende landskap og metalldetektorsøk ved oppstart av utgravningen. 
 

Navn Stilling  Periode Dagsverk 

Jo-Simon F. Stokke Utgravningsleder 6.6.–30.6. 19 

Frida Kirkevold Assistent 6.6.–30.6. 19 

Karin K. Lindboe Assistent 6.6.–30.6. 19 

Anita Nauf Assistent 6.6.–30.6. 19 

Sum   76 

Magne Samdal Drone/metalldetektor 12.6. 1 

 Gravemaskinfører 9.6/29.6. 2 

Tabell 1: Oversikt over antall benyttede dagsverk ved prosjektet. 
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BESØK OG FORMIDLING  
Da røysa viste seg å være tom, ble det ikke prioritert å kontakte presse eller å formidle 
resultatene på annen måte i felt. Likevel, på grunn av at arbeidet foregikk ved en tursti i 
utkanten av et boligstrøk, trakk det daglig besøkende. 
 

LANDSKAPET , FUNN OG FORNMINNER 
Røysa ligger sentralt i Froland, på Neset mellom Nidelva i nordøst og boligområdet 
høyere opp i sørvest (fig. 2). Cirka 1 km nordøst er det registrert en bygdeborg på 
Smifjellet (id 70216) og 1 km sørøst ligger gravfeltet på Mjølhusmoen (id 31296). 

 

 
Figur 2: Kart over lokalitetens beliggenhet. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SA 
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Mange av kulturminnene i Froland ble registrert i første halvdel av 1980-tallet, og i 
Askeladden finnes opplysninger om 175 enkeltminner på 104 lokaliteter. Likevel er det 
gjennomført få arkeologiske undersøkelser i kommunen. De fleste registreringene er ikke 
kontrollert de siste 10 årene, og status for bevaringstilstanden ved flere av kulturminnene 
er uavklart.  
 
Det største gravfeltet i Froland befinner seg på Mjølhusmoen der haugene ser ut til å ha 
en helt annen karakter enn graven på Neset. Haugene er jordhauger snarere enn røyser og 
henvender seg til jordbrukslandskapet og gårdsbosetningen i området, snarere enn elven. 
 
Det største bevarte gravfeltet ligger nordvest i området, og omfatter 11 gravhauger. Én av 
haugene skal ha blitt undersøkt av Nicolay Nicolaysen. Flere ukyndige utgravninger på 
feltet skal også ha blitt foretatt på midten av 1800-tallet. Fra disse er innkommet et svært 
rikt kvinnegravfunn (C30426 a-ø) fra folkevandringstid, samt et mindre gravfunn fra 
eldre jernalder (C30427) og en armring fra vikingtid (C30428). På gravfeltet med id 
121322 ble det i 1974 undersøkt to gravhauger, som ga funn av blant annet keramikkar 
og beinkam (C34625 a-i, C34626 a-g. Innberetning ved Per Oscar Nybruget, top.ark). 
 
På Horvenes mellom Mjølhusmoen og Neset ligger også et gravminne (id 79556) 
samt et gravfelt med fire gravminner (id 31301). Fra Froland prestegård kjennes også 
blant annet trolig den eneste ryttergraven i Aust-Agder (C 30423 a-c, Braathen 
1989:177). I tillegg finnes på Grytefjellet på Sparsås i Froland et av de mest kjente 
klebersteinsbruddene i Aust-Agder, som trolig har vært brukt i vikingtid (Skjølsvold 
1961) 
 
De fleste undersøkte gravhaugene i kystdelen av Aust-Agder ser ut til å stamme fra yngre 
romertid–folkevandringstid (Nicolaysen 1875; 1876, Gjessing 1921; 1923, Larsen 1984, 
2000, 2003, Larsen og Sollund 2002). Enkelte inneholder graver fra vikingtiden, og noen 
få er fra førromersk jernalder. Røyser av den typen som finnes på Neset kan ha en videre 
dateringshorisont, og graver fra bronsealderen forekommer (Sollund 1996). 
 
Det er foretatt få overgripende studier av gravmaterialet fra jernalder i Aust-Agder. 
Helge Gjessings arbeider fra 1920-tallet representerer fortsatt de mest fullstendige 
oversiktene over denne delen av Aust-Agders forhistorie (Gjessing 1921, 1923). De 
rike vikingtidsfunnene fra fylket har imidlertid i senere tid vært gjenstand for studier 
(Larsen 1978; 1981; 1984; 2000). Aust-Agder utgjør sammen med Vest-Agder og 
Østfold et unntak fra det generelle bildet av en økning i antallet gravfunn fra eldre 
jernalder til vikingtid. Det er klart færre funn fra vikingtid enn fra 
romertid/folkevandringstid i fylket som helhet (Larsen 1978). Disse forholdstallene 
tilslører imidlertid et tydelig skille i gravskikken mellom kysten og innlandet. I 
innlandsområdet – tydeligst i Setesdal-kommunene Bygland og Valle – har vi nemlig 
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å gjøre med en funnøkning i vikingtid (Larsen 1981; 1984; 2000). Bygland er, ved 
siden av Fjære, det området med flest vikingtidsfunn i Aust-Agder (Larsen 2000). 
Rike funn fra vikingtid tyder på at Fjære trolig hadde sentrumsfunksjoner i den 
tidsperioden (Larsen og Sollund 2002). Det er foreslått at fremstilling og eksport av 
blant annet klebergryter har vært en del av Fjære-miljøets maktgrunnlag i vikingtiden 
(Larsen 1986; 2000). 
 
Kulturlandskapet generelt, og gravrøysa på Neset spesielt, henvender seg til Nidelva. 
Elva er hovedelv i Arendalsvassdraget, med en totallengde på 221 km og et fall fra 158 til 
0 moh. Betydningen av førsteleddet i navnet er ifølge Norsk stedsnavnleksikon mye 
omdiskutert. Ifølge Rygh kan navnet kommet av norrøne niðr, som betyr lavtliggende, 
men navnet kan også stamme fra eldre navn for skinnende, brusende eller flytende 
(http://www.norskstadnamnleksikon.no/, nedlastet 03.04.2018). 
 
 

PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET  

1.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Det er store verneverdier knyttet til gravminner; de utgjør ofte viktige elementer i 
kulturlandskapet; de er sentrale i følelsen av kontinuitet og tilhørighet i et område 
samtidig som de er en kilde både til materiell og immateriell kultur. I mange tilfeller er 
gravene rike på informasjon. Gjenstandene har vært hovedkilden til både typologisk-
kronologiske studier, bosetningshistoriske analyser og tolkninger av 
samfunnsorganisasjon i norsk arkeologi i mer enn 100 år. Selv om bosetningssporene 
etter hvert har spilt en viktigere rolle, har gravene fortsatt stor betydning for vår forståelse 
av samfunnet i bronsealder og jernalder. 
 
Tradisjonelt er det ved utgravninger lagt vekt på å få frem data om gravskikk og datering 
og dessuten å sikre eventuelt gjenstandsmateriale. Dette er fortsatt viktige 
problemstillinger, men i nyere forskning er det også vektlagt påvisning av spor etter 
ritualer. 
 
De store utgravingene av gravfelt på 1800-tallet hadde en kronologisk oversikt som mål. 
Fyllskiftene og gjenstandenes plassering i graven, som i dag er viktige elementer i studier 
av gravskikk, ble derfor i liten grad dokumentert. Undersøkelser av graver fokuserte i 
siste halvdel av 1800-tallet på selve gjenstandene i graven, mens funnkonteksten i form 
av gravkonstruksjon og hva som lå mellom gravene som regel ble ignorert. Det er derfor 
av viktighet for kulturhistorisk forståelse at også innholdet i gravene på faglig forsvarlig 
måte graves ut og dokumenteres. 
 
Ved undersøkelsen av gravminnet ble det lagt vekt på følgende: 
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• Hva slags type grav er det? 

• Hvordan har steinpakningen/ gravminnet vært bygd opp? 
• Kan det observeres rester etter ritualer/handlinger i forbindelse med

 gravleggingen/ graven? 
• Er det bevart gjenstander, og hvordan er gjenstandene plassert? 
• Hva er gravens datering? 

• Kan graven defineres som åsrøys ut fra den spesielle plasseringen, eller er
 den helst å regne for en gravhaug? 

 

1.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON  

I forkant av undersøkelsen fjernet kommunen skog ved og rundt røysa. Gravrøysa ble 
deretter avtorvet manuelt for å sikre at man ikke flyttet på steiner som inngikk i 
konstruksjonen, mens det avskogede området umiddelbart rundt ble flateavdekket med 
maskin. Røysas ytre form og oppbygging ble så dokumentert ved digital innmåling og 
fotogrammetri og plassering i det omliggende landskapet ble fotodokumentert ved hjelp 
av drone. Steinene i haugen ble møysommelig renset frem for å kontrollere om det dreide 
seg om en bevisst konstruksjon eller om steinene var tilfeldig lagt. Samtidig ble det 
foretatt søk med metalldetektor i og rundt røysa. 
  
Standard utgravingsmetode av en gravhaug er å dele den i fire kvadranter, som 
undersøkes hver for seg, og graves fortrinnsvis lag for lag horisontalt. Profiler og 
profilbenker blir stående igjen for å dokumentere lagrekkefølgen, enkeltstrukturer og 
funn i graven.  
 
Allerede etter avtorving ble det klart at mer enn halvparten av røysa var berg. Det gav 
derfor lite mening å grave haugen i kvadranter, ettersom to av disse ville kun bestå av 
stein på berg. I stedet ble haugen delt i to, på tvers av et nord-sørgående søkk i berget 
som var fylt med løsmasser og kampesteiner. Den søndre halvdelen ble gravd først, 
lagvis, ned til steril undergrunn eller berg. Deretter dokumenterte man profilet av den 
nordre halvdelen som stod igjen, før man lagvis gravde bort denne halvdelen også. Den 
gjenstående bergknatten ble så fotografert for fotogrammetri. 
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Figur 3: Fotokollasj av ulike arbeidsfaser på gravrøys A1030. Øverst til venstre: Frida 
Kirkevold, Karin K. Lindboe og Anita Nauf avtorver for hånd. Øverst til høyre: Frida 
Kirkevold og Karin K. Lindboe flateavdekker maskinelt rundt røysa. Nederst til venstre: 
Frida Kirkevold renser profilet gjennom røysa. Nederst til høyre: Frida Kirkevold, Karin 
K. Lindboe og Anita Nauf avdekker berget under røysa. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug 
Stokke/KHM. 
 
Gravplyndring er et gjentagende fenomen, som er viktig å kartlegge (jf. bl.a. Gjerpe 
2007). Dette innebærer både å dokumentere omfanget av inngrepet og å datere 
plyndringen. Dette innebærer nøyaktig dokumentasjon av fyllskifter og funn, samt god 
kontroll med dateringmateriale- og kontekster. I dette tilfellet ble plyndringsgropen 
undersøkt parallelt med haugen, og man passet på å legge profilet av haugen også 
gjennom plyndringsgropen. 
 
Erfaringsmessig kan det ved synlige gravminner eksistere andre anlegg som ikke er 
markert på overflaten. Derfor ble flaten rundt haugen flateavdekket maskinelt etter endt 
graving av røysa, primært rundt røysas vestre halvdel. Totalt ble 230 m² avtorvet. Langt 
mindre ble flateavdekket ettersom berget utgjorde en så stor andel. 
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Det ble brukt en Trimble S3 totalstasjon med fjernkontroll (robotic) ved innmåling på 
lokaliteten. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) 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 TPS 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 
kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis 
og ESRIs ArcMap 10.  
 
 

1.3 KILDEKRITISKE PROBLEMER  

Den mest omfattende forstyrrelsen av kulturminnet var forårsaket av plyndringsgropa, 
hvilket gjorde dateringen av den sentral. Likevel viste det seg å være vanskelig å 
bestemme graden av forstyrrelser den hadde forårsaket. Det ble ikke observert noen haug 
med utkastede masser fra gropen. Noen meget løse blokker på vestsiden av røysa kunne 
være kastet ut under plyndring, men kunne like gjerne være del av røyskonstruksjonen. 
Det var ingen fragmenter av funn i eller rundt plyndringsgropa. Det kan forklares ved at 
man har lyktes i å rense graven helt. Men det kan ikke utelukkes at gravrøysa ble forsøkt 
plyndret, men viste seg å ikke huse en grav. Dette vil bli diskutert ytterligere i kapittel 8. 
 
Lokalt beboende kunne fortelle at de fleste i området ikke var klar over kulturminnet. 
Gravrøysa hadde derfor blitt utsatt for lek og søppeldumping til helt opp i nyere tid. Dette 
har forårsaket noe forstyrrelse oppe i plyndringsgropa, synlig blant annet ved løse 
steinblokker nede i gropen, som enten ble fjernet under plyndring og deretter lagt tilbake 
eller er kollapsede deler av konstruksjonen. Vest for gravrøysa var det en del moderne 
søppel, primært bygningsmasser, men undergrunnen var relativt intakt. 
 
Det var ingen observerbare forstyrrelser av selve røyskonstruksjonen utover 
plyndringsgropa. 
 
 

UTGRAVNINGSRESULTATER  

1.4 STRUKTURER OG KONTEKSTER  

Det ble totalt påvist tre strukturer gjennom de arkeologiske undersøkelsene (fig. 4). I 
tillegg til den allerede registrerte røysa (A1030), ble det under flateavdekkingen avdekket 
en nedgravning (A1282) nordvest for røysa og en kokegrop (A1240) nordøst for. 
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Figur 4: Kart og plantegning over lokaliteten. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug 
Stokke/KHM. 
 

1.4.1 GRAVRØYS A1030 

Kulturminnet bestod av en overgrodd (fig. 5), men fortsatt tydelig steinrøys lagt på en 
bergknatt mellom 50,2 og 51,5 meter over dagens havnivå. Neset der røysa var anlagt 
ligger hvor Nidelva bukter seg i en S-sving mellom Mjølhus og Blakstad (fig. 2). 
Terrenget skrånet ned mot elva i nordøst, slakt de første 40 meterne, deretter brattere de 
siste 20 av de 60 meterne mellom røysa og Nidelva. I bakkant av lokaliteten, cirka 10 
meter vest for røysa, gikk det en mye brukt tursti. I forkant av lokaliteten, cirka 35 meter 
nordøst for røya, gikk en annen skogsti som koblet seg på samme turstinettet i vest. 
 
Vegetasjonen bestod av åpen furuskog og små løvtrær i området nord for lokaliteten, 
tettere løvskog i nordøst og mellom lokaliteten og renseverket i øst. Selve røysa lå i 
overgangen mellom disse vegetasjonsområdene, og var delvis bevokst med småeik og 
rogn og hadde kun to større trær voksende på seg, hvis røtter ikke hadde forstyrret 
konstruksjonen nevneverdig. 
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Figur 5: Røys A1030 før rensing, sett mot sørvest. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug 
Stokke/KHM. 
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Figur 6: Røys A1030 etter rensing. Plankart med georeferert orthofoto. Illustrasjon: Jo-
Simon Frøshaug Stokke/KHM. 
 

 
Figur 7: Røys A1030 etter rensing. Skråstilt 3D-modell sett mot nord. Illustrasjon: Jo-
Simon Frøshaug Stokke/KHM. 
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Røyskonstruksjonen hadde et hvelvet tverrsnitt, var svakt oval i plan, og målte 10,4 meter 
fra nord til sør, 9,5 meter øst til vest. Spissendene var orientert nord-sør (fig. 6). 
Konstruksjonen dekket 64,8 kvm. Utenfor var det lave ujevne bergknatter i dagen langs 
østsiden, en jevn rund bergrygg langs vestsiden (fig. 9, 10). Mellom disse bergknattene 
gikk det et trangt søkk med løsmasser under røysa. Parallelt med dette søkket gikk det 
nord-sørgående kvartsårer i berget. Berget og kvartsårene var noe forvitrede. 
 
Steinene som røysa bestod av var vestre halvdel lagt direkte på berget (fig. 8, 9, 10). 
Mange av steinene her var kantede og løse, og det var mye hulrom i mellom dem. 
Røyssteinene var mer sammenblandet med løsmasser i østre halvdel og mot nord. Her var 
mange av steinene runde. Steinene så ikke ut til å være bevisst plasserte, utover at de 
sammen med løsmassene fylte ut haugen til å bli mer jevnt oval i plan. Det var primært 
anvendt gneis og kvartsrike typer moreneavsetninger. Gjennomsnittlig størrelse var 
mellom 30 og 40 cm. 
 
Løsmassene bestod av siltholdig gulbrun til rødgul sand, som ble grovere, mer grusete 
lenger ned i konstruksjonen (fig. 8). Sanden var meget løs. Kullprøve KP1281 ble tatt ut i 
disse løsmassene, sentralt i røysas nordøstre halvdel. Det ble også funnet 3 biter slagg 
etter jernproduksjon. Den grusete undergrunnen var langt mer kompakt enn 
konstruksjonsmassene, og hadde innslag av blålig, trolig marint avsatt sand. 
 

 
Figur 8: Røys A1030 i profil. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 
 
I toppen av røysa lå som nevnt det som kan ha vært en plyndringsgrop. 
Denne målte cirka 1,5 x 1 meter i topp, cirka 0,3 x 0,3 meter i bunn. Etter manuell 
opprensing fremsto gropa som triangulær i plan. To av kortsidene fulgte kanten av berget 
som utgjorde den vestre halvdelen av haugkonstruksjonen. Gropa var gravd cirka 40 cm 
dyp under torva. Plyndringen hadde nådd ned i løsmassene som lå i en sprekk inn i berget 
fra øst. Berget gjorde at gropa raskt smalnet inn mot bunnen, og har begrenset 
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mulighetene for å utvide nedgravningen. Kullprøve KP1259 ble tatt ut i bunnen av 
plyndringsgropa, mens KP1260 ble tatt ut under plyndringsgropa, etter at denne var tømt. 
 
Ingen funn av gjenstander, bein eller brent organisk material ble gjort underveis. Hvis 
plyndringsgropa hadde truffet på og tømt en grav, ville det vært å forvente å finne noen 
spor etter innholdet i denne graven eller lagskifter i konstruksjonsmassene. Det ser derfor 
ut til at røyskonstruksjonen ikke har huset en faktisk grav. 
 

 
Figur 9: Røys A1030 etter fjerning av røyskonstruksjonen. Plankart med georeferert 
orthofoto. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 
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Figur 10: Røys A1030 etter fjerning av røyskonstruksjonen. Skråstrilt 3D-modell sett mot 
nord. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 
 
 

1.4.2 KOKEGROP A1240 

Strukturen bestod av en liten, tydelig, klart avgrenset kokegrop, som lå 3,6 meter nordøst 
for røyskonstruksjonen (fig. 4, 11). Den var rund i plan, målte cirka 60 cm i diameter og 
var cirka 20 cm dyp. I profil hadde den skrå sider ned mot en avrundet bunn. 
Fyllmaterialet bestod av en svart blanding sand og brent organisk materiale, primært 
trekull, tydelig avgrenset mot en gulbrun sandundergrunn. Det ble ikke gjort noen funn, 
men kokegropa inneholdt totalt 2,5 liter skjørbrent stein. Kullprøve KP1296 ble tatt ut i 
profilet av strukturen mot bunnen av kokegropa. 
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Figur 11: Kokegrop A1240 i plan og profil. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug 
Stokke/KHM. 
 

1.4.3 NEDGRAVNING A1282 

Strukturen var en liten, tydelig, klart avgrenset nedgravning, som lå 2,6 meter vest for 
røyskonstruksjonen (fig. 4, 12). Den var rund i plan, målte 55 cm i diameter og var cirka 
10 cm dyp. I profil hadde den buede sider og en avrundet bunn. Fyllmaterialet bestod av 
brun siltholdig sand spettet med små biter trekull. Undergrunnen var gulbrun siltholdig 
sand. Det ble ikke gjort noen funn. Kullprøve KP 1291 ble tatt ut i profilet strukturen mot 
bunnen av nedgravningen. 
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Figur 12: Nedgravning A1282 i plan og profil. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug 
Stokke/KHM. 
 
 

1.5 FUNNMATERIALE  

Det ble funnet 3 slaggklumper i løsmassene i røyskonstruksjonen (fig. 13). Samtlige 
stammer fra jernproduksjon. F1261 er en stor bit, med grov overflate, mye hulrom, men 
få rennespor. Biten veier 780 gram. F1262 er liten, tett, med rennespor på én side, 
fastbrent fin pudrete rødlig leire på den andre. Klumpen veier 39 gram. F1280 er en liten 
bit, med rennespor på ene konvekse siden, grov overflate på den konkave. Biten veier 
38,5 gram. 
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Figur 13: Foto av slaggbiter funnet i løsmassen i røys A1130. Illustrasjon: Arne 
Jouttijärvi /Heimdal-archaeometry. 
 
 

NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER  

1.6 VEDARTSANALYSE OG DATERING 

Det ble tatt ut fem prøver for videre analyser fra fem forskjellige kontekster. KP1260 ble 
tatt ut i løsmassene under plyndringsgropa, men viste seg å ikke inneholde noe brent 
organisk materiale. KP1291 ble tatt ut i profilet av nedgravning A1282 fremkommet 
under flateavdekking. KP1281 ble samlet inn fra konstruksjonsmassene i røysas nordøstre 
del under manuell fjerning av disse løsmassene, da det ble observert små kullbiter. 
KP1296 ble tatt ut i profilet av kokegrop 1240 fremkommet under flateavdekking, mens 
KP1259 ble tatt ut i bunn av plyndringsgropa, under manuell fjerning av denne. 
 
Struktur Strukturtype P.nr Vedart Del 
A1282 Nedgravning 1291 Quercus 2 YS, 5 S 
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cf. Quercus 
Pinus 

1 S/G 
1 YS, 1 S 

A1030 Gravrøys 1281 Quercus 
cf. Quercus 

2 YS, 2 YS/EG, 1 G 
5 YS 

A1240 Kokegrop 1296 Quercus 
Salix 

5 YS, 1 G 
4 G 

T1130 Plyndringsgrop 1259 Picea 
cf. Picea 

8 stk YS/EG 
2 stk YS/EG 

Figur 14: Samtlige vedartsprøver fra Neset Renseverk. Etter Salvig et al 2017 (S = 
stamme, G = grein, Y = yngre, E = eldre). 
 
 
Det var generelt lite brent materiale i kontekstene, unntatt i kokegropa. Prøvene ble derfor 
kun sendt til vedartsanalyse og ikke makrofossilanalyse, før C14-datering. Eik dominerer 
i prøvene fra de eldre kontekstene. Innholdet i disse kan tenkes å reflektere den lokale 
flora i forhistorien. Gran opptrådde kun i prøven fra den moderne konteksten. Eik har høy 
egenalder og er derfor ikke særskilt godt egnet for arkeologiske dateringer. For å 
kompensere for dette ble det prioritert å sende inn greiner med antatt lav egenalder til 
datering. 
 
Struktur Strukturtype P.nr Daterbart materiale Ukalibrert BP Kal. f.Kr. 

(2σ) 
Lab. ref. 

A1282 Nedgravning 1291 Quercus (YS) 2490 ± 40 BP 790-430 
f.Kr. 

LuS-13332 

A1030 Gravrøys 1281 Quercus (G) 1775 ± 40 BP 130-380 
e.Kr. 

LuS-13331 

A1240 Kokegrop 1296 Quercus (G) 1280 ± 40 BP 655-865 
e.Kr. 

LuS-13333 

T1130 Plyndringsgrop 1259 Picea (YS/EG) 1094 ± 0.006 
fM 

1997-
2002e.Kr. 

LuS-13330 

Figur 15: Samtlige dateringer fra Neset Renseverk. Etter Muscheler og Rundgren 2018 (S 
= stamme, G = grein, Y = yngre, E = eldre). 
 
De radiologiske analysene viste at nedgravning var fra yngre bronsealder, 
røyskonstruksjon kan ha blitt reist en gang i romertid, kokegropa var fra merovingertid-
vikingtid, mens plyndringsgropa var moderne, høyst sannsynlig fra etter krigen. 
 
 

1.7 METALLURGISK ANALYSE  

Det ble sendt inn tre slaggfragmenter til metallurgisk analyse ved Heimdal-archaeometry. 
Alle tre fragmentene stammer fra løsmassene som ble gravd ut av gravrøys A1030. 
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F1261 er et stort, flatt, ikke-magnetisk stykke uten rennespor, som veide cirka 770 gram. 
Analysen viste at fragmentet var jernslagg, sannsynligvis fra en type 1 ovn, og at det har 
størknet inne i ovnen (Jouttijärvi 2017:2). 
 
F1262 og F1280 er to små, avlange stykker, hvert på cirka 38 gram. Det er spor etter 
rødbrent leire på én side på hvert av stykkene. Analysen viste at begge stykkene er 
jernslagg, sannsynligvis fra en esse (Jouttijärvi 2017:2). 
 
 

VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE , TOLKNING OG DISKUSJON  
Ikke overraskende har neset ut i Nidelva mellom Mjølhusmoen og Blakkstad vært tatt i 
bruk i flere perioder i forhistorien. Aktivitet av en ukjent art fant sted på lokaliteten 
allerede i yngre bronsealder, representert ved nedgravningen utenfor røyskonstruksjonen. 
Deretter gikk det rundt 1000 år før man anla selve røysa. Senere ble stedet igjen besøk og 
man gravde en kokegrop en gang i merovingertid-vikingtid. Senest ble det gravd en 
plyndringsgropa i toppen av røysa en gang etter krigen. Det kan være misvisende å kalle 
denne gropa for plyndring. Informasjon gitt av lokalt beboende og funn av en del søppel 
viste at kulturminnet har vært ukjent for folk flest og gjenstand for lek, avfallsdumping og 
annen aktivitet i hvert fall en generasjon tilbake i tid. Prøve KP1259 ble tatt ut like under 
torva, en kontekst som lett kan være kontaminert av senere aktivitet. Det ble forsøkt tatt 
ut en prøve fra dypere ned i gropa, men denne viste seg å ikke inneholde daterbart 
materiale. Inngrepet kan derfor være langt eldre enn det dateringen indikerer. 
 
De fleste undersøkte gravhaugene langs kysten av Aust-Agder ser ut til å stamme fra 
yngre romertid–folkevandringstid (Nicolaysen 1875; 1876, Gjessing 1921; 1923, Larsen 
1984, 2000, 2003, Larsen og Sollund 2002). Dateringene fra røyskonstruksjonen passer 
meget godt inn i dette bildet (KP1281: 210–335 e.Kr.). 
 
Det ble i forkant av undersøkelsen vurdert om kulturminnet kunne være en såkalt åsrøys. 
Åsrøyser defineres som et «(g)ravminne som består av mellomstor og stor stein uten 
synlig innblanding av løse jordarter. Den har en hvelvet til toppet profil. Den ligger på 
fjellgrunn eller i områder med mye berg i dagen.» (Sollund 1996: 35). Det viste seg at 
røysa på Neset var konstruert av en blanding stein og løsmasser, og ikke utelukkende av 
stein. Likevel, løsmassene utgjorde fundamentet for konstruksjonen og er ikke lagt over 
som en kappe. Store deler av konstruksjonen var likevel stein lagt direkte på berg, og 
gravmonumentet henvender seg til Nidelva på samme måte som de fleste åsrøyser 
henvender seg til vann (Sollund 1996: 80, 83). Tidligere antok man at åsrøyser var et 
bronsealderfenomen, men senere undersøkelser har vist at de også forekommer i jernalder 
(Sollund 1996: 68). 
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Sammenligner man konstruksjonen på Neset med samtidige hauger på Mjølhusmoen, ser 
man at de sistnevnte neste utelukkende er bygget opp av løsmasser. Kan røysa på Neset 
være anlagt med tanke på andre funksjoner? Åsrøyser foreligger ofte uten funn eller til og 
med bevart gravminne. Det er knyttet usikkerhet til om en del av disse kan ha enten 
primært eller sekundært vært benyttet som varder (Sollund 1996: 74). En slik funksjon 
utelukker ikke at røysa på Neset i senere tider kan ha blitt tillagt en funksjon som 
gravminne. Kokegropa, i den grad slike kulturminner kan representere tilberedning av 
festmåltider, kan tyde på dette. Inntakelse av kollektive måltider ser ut til å ha vært en 
vanlig aktivitet i tilknytning til eldre gravhauger (Stene 2001: 175). 
 
De eneste gjenstandsfunnene fra lokaliteten var tre fragmenter jernslagg som ble funnet i 
løsmassene i røysa. Det er vanskelig å si om disse ble intensjonelt lagt i konstruksjonen 
eller om de er spor etter en nærliggende aktivitet. Fragment F1261 stammer fra en 
jernutvinningsovn, mens fragment F1262 og F1280 stammer fra en esse. Ingen anlegg av 
disse typene er påvist på Neset eller i området rundt, hverken tidligere eller under 
utgravningen i 2017. 
 
Typologisk stemmer slagg fra type 1 ovner godt overens med datering av trekullet 
(P1281) fra de samme løsmassene i røysa til 130–380 e.Kr. Ovntypen dateres vanligvis til 
tidsspennet 300 f.Kr.–600 e.Kr. (Larsen 2009: 67, 181). 
 
Røysa på Neset må sees som del av et større kulturhistorisk nærmiljø, plasseringen i 
forhold til ferdselsårer, nærheten til gravfeltet på Mjølhusmoen, samt bygdeborgen på 
Smifjellet. Slik ser man konturene av et jernaldersamfunn langs denne delen av Nidelva 
som foreløpig er lite undersøkt. 
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VEDLEGG 

1.8 STRUKTURLISTE  

Str.nr.  Type  Form  Dimensjon (m) Dybde (m)  Element/fyll  
1030 Røys Oval 10,4x9,5 1,3 Stein, sand, berg 
1240 Kokegrop Rund 1,2 0,4 Kull, skjørbrent stein 
1282 Nedgravning Rund 1,3 0,2 Kull 

 

1.9 TILVEKSTTEKST , C60798 

C60798/1-2 

Gravfunn fra jernalder fra NESET RENSEANLEGG, av AAVELAND (18/108), 
FROLAND K., AUST-AGDER.  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning I juni 2017 undersøkte et feltmannskap på 
fire arkeologer en tidligere registrert gravrøys på Neset i Froland kommune i forbindelse 
med utvidelsen av Neset renseverk. Kulturminnet besto av en steinrøys som i stor grad 
var lagt direkte på berggrunn. Plyndringsgrop som gav moderne datering, men som kan 
ha vært eldre. Ikke påvist noe form for gravlegging, hverken funn eller struktur. 
Kullprøve tatt ut av konstruksjonsmassene i selve røysa ga datering til romertid. Under 
flateavdekking rundt røysa ble det funnet en nedgravning med datering til sen 
bronsealder, og en kokegrop med datering til overgangen mellom merovingertid og 
vikingtid. Det ble ikke gjort funn som kan knyttes til en grav, men det ble funnet tre 
slaggbiter i røyskonstruksjonen. Metallurgiske analyser av slagget viste at ett fragment 
sannsynligvis var dannet i en type 1 ovn, mens de to andre fragmentene stammet fra en 
esse.  
 
1) 3 slagg renneslagg av slagg. Antall fragmenter: 3  
 
F1261, røys A1030: 770 gram, jernslagg, sannsynligvis fra en type 1 ovn 
 
F1262, røys A1030: 38 gram, jernslagg, sannsynligvis fra esse 
 
F1280, røys A1030: 38 gram, jernslagg, sannsynligvis fra esse 
 
Samtlig fragmenter er analysert ved Heimdal archaeometry. 
 
2) 4 prøver av trekull . Samtlige er vedartsanalysert og C14-datert: 
 
PK1259, plyndringsgrop A1130: vedartsbestemt til gran. 1,5 mg datert: 1.094±0.006 fM, 
1997–2002 e.Kr. (LuS-13330). 
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PK1281, røys A1030: vedartsbestemt til eik. 1,5 mg datert: 1775±40 BP, 130–380 e.Kr. 
(LuS-13331). 
 
PK1291, nedgravning A1282: vedartsbestemt til eik og furu. 1,7 mg datert: 2490±40 BP, 
790–430 f.Kr. (LuS-13332). 
 
PK1296, kokegrop A1240: vedartsbestemt til eik og piletre. 1,6 mg datert: 1280±40 BP, 
655–865 e.Kr. (LuS-13333). 
 
Samtlige prøver er vedartsbestemte ved Moesgård museum. 
 
Litteratur: Stokke, Jo-Simon F. 2018: Arkeologisk rapport. Gravrøys, Åveland 18/108, 
Froland, Aust-Agder. Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum. Universitetet i Oslo.  
 
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6485763, Ø: 479481.  
LokalitetsID: 12013.  
Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  
Funnår: 2017.  
Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  
 
 

1.10 PRØVER 

1.10.1 KULLPRØVER 

Prøvernummer Struktur Kontekst Innhold Tatt i profil Tatt av 

1291 A1282 Nedgravning Trekull Ja JFS 
1281 A1030 Gravrøys Trekull Ja JFS 
1296 A1240 Kokegrop Trekull Ja JFS 

1259 T1130 Plyndringsgrop Trekull Ja JFS 
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1.11 TEGNINGER 
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1.12 FOTOLISTE 
Filnavn Motiv Strukturnr/Objektnr Sett mot Rute LokalitetsID Fotograf Opptaksdato 

Cf35220_0001.JPG Gravrøys før avtorving A1030 SØ   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

05.06.2017 

Cf35220_0002.JPG Gravrøys før avtorving A1030 NØ   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

05.06.2017 

Cf35220_0003.JPG Gravrøys før avtorving A1030 SV   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

05.06.2017 

Cf35220_0004.JPG Plyndringsgrop før 
avtorving 

A1030 S   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

05.06.2017 

Cf35220_0005.JPG Manuell rensing av 
plyndringsgrop 

A1030 SØ   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

05.06.2017 

Cf35220_0006.JPG Gravrøys før avtorving A1030 SV   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

05.06.2017 
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Cf35220_0007.JPG Maskinell avtorving rundt 
gravrøys 

 NØ   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

08.06.2017 

Cf35220_0008.JPG Maskinell avtorving rundt 
gravrøys 

 NØ   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

08.06.2017 

Cf35220_0009.JPG Avtorvet plyndringsgrop A1030 N   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

11.06.2017 

Cf35220_0010.JPG Avtorvet plyndringsgrop A1030 SØØ   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

11.06.2017 

Cf35220_0011.JPG Furustubbe i utkant av 
gravrøys 

A1030 V   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

11.06.2017 

Cf35220_0012.JPG Furustubbe i utkant av 
gravrøys 

A1030 V   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

11.06.2017 

Cf35220_0013.JPG Nedgravning avdekket 
under flateavdekking 

A1282 NØ   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

11.06.2017 

Cf35220_0014.JPG Manuell graving av 
gravrøysens søndre halvdel 

A1030 SSV   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

11.06.2017 

Cf35220_0015.JPG Manuell graving av 
plyndringsgropen 

A1030 V   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

11.06.2017 

Cf35220_0016.JPG Manuell graving av 
gravrøysens søndre halvdel 

A1030 N   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

13.06.2017 

Cf35220_0017.JPG Bunn av tømt 
plyndringsgrop 

A1030 N   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

14.06.2017 

Cf35220_0018.JPG Bunn av tømt 
plyndringsgrop 

A1030 N   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

14.06.2017 

Cf35220_0019.JPG Gravrøysens søndre 
halvdel tømt for 
konstruksjonsmasser 

A1030 N   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

14.06.2017 

Cf35220_0020.JPG Gravrøysens søndre 
halvdel tømt for 
konstruksjonsmasser 

A1030 N   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

15.06.2017 

Cf35220_0021.JPG Manuell graving av 
gravrøysens nordre halvdel 

A1030 Ø   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

19.06.2017 
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Cf35220_0022.JPG Nordre halvdel av 
gravrøysa etter fjernet 
hummøst lag 

A1030 SØ   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

20.06.2017 

Cf35220_0023.JPG Nordre halvdel av 
gravrøysa etter fjernet 
hummøst lag 

A1030 S   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

20.06.2017 

Cf35220_0024.JPG Nordre halvdel av 
gravrøysa etter fjernet 
hummøst lag 

A1030 SV   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

20.06.2017 

Cf35220_0025.JPG Nedgravning i plan A1282 N   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

28.06.2017 

Cf35220_0026.JPG Nedgravning i profil A1282 N   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

28.06.2017 

Cf35220_0027.JPG Kokegrop i profil A1240 SV   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

28.06.2017 

Cf35220_0028.JPG Bergknaus etter graving og 
flateavdekking 

 NØ   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

28.06.2017 

Cf35220_0029.JPG Profil gjennom gravrøys A1030 N   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

18.06.2017 

Cf35220_0030.JPG Profil gjennom gravrøys A1030 N   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

18.06.2017 

Cf35220_0031.JPG Profil gjennom gravrøys A1030 N   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

18.06.2017 

Cf35220_0032.JPG Profil gjennom gravrøys A1030 N   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

18.06.2017 

Cf35220_0033.JPG Profil gjennom gravrøys A1030 N   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

18.06.2017 

Cf35220_0034.JPG Profil gjennom gravrøys A1030 N   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

18.06.2017 

Cf35220_0035.JPG Profil gjennom gravrøys A1030 N   Jo-Simon 
Frøshaug 
Stokke 

18.06.2017 

Cf35220_0077.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0077.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 
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Cf35220_0077.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0080.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0081.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0082.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0083.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0084.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0085.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0086.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0087.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0088.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0089.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0090.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0091.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0092.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0093.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0094.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0095.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0096.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0097.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0098.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0099.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0100.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0101.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 
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Cf35220_0102.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0103.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0104.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0105.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0106.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0107.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0108.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0109.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0110.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0111.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0112.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0113.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0114.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0115.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0116.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0117.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0118.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0119.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0120.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0121.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0122.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0123.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0124.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0125.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 
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Cf35220_0126.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0127.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0128.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0129.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0130.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0131.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0132.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0133.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0134.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0135.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0136.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0137.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0138.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0139.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0140.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0141.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0142.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0143.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0144.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0145.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0146.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0147.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0148.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 
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Cf35220_0149.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0150.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0151.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0152.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0153.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0154.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0155.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0156.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0157.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0158.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0159.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0160.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0161.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0162.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0163.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0164.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0165.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0166.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0167.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0168.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0169.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0170.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0171.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0172.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 
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Cf35220_0173.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0174.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0175.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0176.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0177.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0178.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0179.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0180.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0181.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0182.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0183.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0184.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0185.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0186.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0187.JPG Dronefoto av gravrøys 
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A1030    Magne 
Samdal 
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Cf35220_0188.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
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A1030    Magne 
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A1030    Magne 
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A1030    Magne 
Samdal 
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A1030    Magne 
Samdal 
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etter rensing, for 
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A1030    Magne 
Samdal 
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A1030    Magne 
Samdal 
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etter rensing, for 
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A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 

Cf35220_0195.JPG Dronefoto av gravrøys 
etter rensing, for 
fotogrammetri 

A1030    Magne 
Samdal 

12.06.2017 
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