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SAMMENDRAG 
 

Tiltakets formål var å anlegge en ny vannledning fra Bjørgum og til Nomeland. Traseen kom i 
direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner. Aust-Agder fylkeskommune hadde i 
tilknytning til traseen registrert 32 automatisk fredete kulturminner fordelt på 21 lokaliteter. KHM 
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to graver.       
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

BJØRGUM 67/3 HOVET 65/1,6 OG NOMELAND 

64/5, VALLE KOMMUNE, AUST-AGDER  

OLE KJOS 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Formålet med reguleringsplanen er å anlegge en ny vannledning mellom 
Hovet/Bjørgum og Nomeland i Valle kommune. Tiltaket ble varslet av Valle 
kommune i brev av 10.03.04. På grunn av traseens plassering i forhold til kjente 
automatisk fredete kulturminner ble det utført et arkeologisk registrering høsten 2006 
i regi av Aust-Agder fylkeskommune. Det ble til sammen registrert 32 automatisk 
fredete kulturminner fordelt på 21 lokaliteter. Etter endringer av trasevalget kom 
tiltaket i konflikt med 14 lokaliteter. Kulturhistorisk museum (KHM) anbefalte å gi 
dispensasjon fra lov om kulturminner § 8 1. ledd for samtlige lokaliteter, med vilkår 
om arkeologisk granskning av fem av kulturminneområdene. Dette gjaldt en del av 
område 1 (id. nr. 100937 og id. nr. 100940-1-3), samtlige enkeltminner fra område 2 
(id. nr. 100925-1-2, id. nr. 100930 og id. nr. 100935) samt område 5 og 7 (id. nr. 
100936-1-3, id. nr. 100941-1-2 og id. nr. 100943-1-3). (Id. nr. i parentes referer til 
”Askeladden- Nasjonal database for fredete kulturminner”). Riksantikvaren samtykket 
i brev av 14.12.2006 med KHM og frigjorde trasèstrekket med vilkår om arkeologisk 
undersøkelse. I brev av 11.01.07 klagde Valle kommune på deler av vedtaket. 
Miljøverndepartementet forkastet imidlertid klagen i brev av 30.3.2007.        
 
Utgravingen ble påbegynt 29.5.07. 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Utgravingen ble foretatt i tidsrommet fra 29.5 – 27.6.07. Følgende personell var i 
arbeid i felt:    
 

Tabell 1. Oversikt over arkeologisk personell.   
 
Maskinarbeidet ble utført av Uppstad transport og anlegg.      

3. FORMIDLING  

Det ble ikke tilrettelagt spesielt for formidling ved utgravningen. Det kom imidlertid 
en forespørsel fra den lokale barneskolen om fire omvisninger på feltet. 
Omvisningene ble foretatt i løpet av de to første ukene. Naboer kom også på besøk, og 
de fikk informasjon om både utgravningen og andre fornminner i nærområdet.    

Navn Stilling Tidsrom 
Ole Kjos Feltleder 29.5-27.6.07 
Rebecca Carnell  Feltass. 29.5-27.6.07 
Rune Borvik Innmåling og etterarbeid  
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4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

Det var fire utgravningslokaliteter langs trasèen (se kart og punkt 5). Samtlige lå langs 
Otra, elven som renner gjennom Setesdalen. Fra det flate åkerlandskapet i tilknytning 
til Otra stiger topografien bratt opp både mot vest og øst. Mot nord og sør fortsetter 
dalen. Det er langs denne elven registrert flere gravfelt og gravhauger. Lokalitet B og 
C hører til gården Hovet. Ordet hov kan ledes tilbake til jernalderen, der det kan 
betegne et sted hvor hallen stod og hvor både profane og sakrale handlinger ble utført 
(Herschend 1997:51, Olsen 1966).    
 
Lokalitet A (Nomeland 64/5) er den eneste som lå på vestsiden av Otra. 100 meter 
nordøst for lokalitet A ligger det et større gravfelt (id.nr. 21906 og id.nr. 76544), som 
trolig er delvis ødelagt av bebyggelse. Gravfeltet stammer sannsynligvis fra 
jernalderen. Lokalitet A ligger i et flatt åkerlandskap. Ned til Otra er det 200 meter, og 
vestover er det 140-150 meter før terrenget stiger kraftig.           
 
Lokalitet B (Hovet 65/1) lå på elvens østside. Kun 10 meter vest for lokalitet B er det 
registrert et gravfelt fra jernalder (id.nr. 21914, id.nr. 41798 og id.nr. 51506). I 
forbindelse med fundamentering til en grunnmur ble det funnet diverse oldsaker fra 
trolig 3 flatmarksgraver. Ut fra gjenstandsmaterialet har de blitt tidsbestemt til 
vikingtid. Lokalitet B ligger rett på nedsiden av en bratt skråning, som stiger sterkt 
mot øst. Mot vest er topografien flatere og heller svakt ned mot Otra 500 meter øst for 
den.  
 
Lokalitet C (Hovet 65/6) lå også på elvens østside. 30 meter sørvest og 50 nordvest 
for den er det registrert henholdsvis en gravhaug (id.nr. 21911) og en steinsirkel 
(id.nr. 100929). De utgravde fortidsminnene på lokalitet C må derfor antas å være en 
del av et større gravfelt. Nesten umiddelbart vest for lokalitet C er det en bratt 
fjellskrent. Mot øst heller terrenget svakt de 90 meterne ned til Otra.              
 
Lokalitet D (Bjørgum 67/3) var den sørligste av de aktuelle utravningslokalitetene, og 
lå også på elvens østside. Det ligger ikke automatisk fredete kulturminner i 
lokalitetens umiddelbare nærhet. Nærmeste registrerte fortidsminne er en utplanert 
gravhaug (id.nr.12097) 250 meter sørvest for lokalitet D. Terrenget stiger bratt mot 
nord etter 100-150 meter og det skråner ned til Otra som bukter seg gjennom 
landskapet 150 meter sør for lokalitet D.         

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Følgende problemstillinger ble ifølge prosjektplanen ansett som relevante i 
forbindelse med utgravingen av kokegropene:  
 

 Er kokegroper og evt. huskonstruksjoner sammenfallende i tid? 

 Ligger kokegropene atskilt fra andre strukturer, kan de defineres som deler av 

kokegropfelt? 

 Har kokegropene tilknytning til gravfeltet? 

 Funksjon og datering? 
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På grunn av funn av to graver med flere oldsaker samt steinsirkelens 

dateringsproblematikk ble kokegroplokalitetene nedprioritert. Kokegropene ble ikke 

datert og problemstillingene knyttet til dem vil derfor ikke behandles.  

 

Ifølge prosjektplanen var følgende problemstilinger relatert til gravminnet 

interessante: 

         

 Hva er gravminnets ytre form? 

 Hvordan er oppbygging og konstruksjon av et eventuelt gravgjemme? 

 Finnes det rester av graver innenfor eller utenfor fotgrøfta? 

 Datering av gravminnet? 

 Datering av ildsted? 

 Funksjonsbestemmelse av nedgraving/steinsetting? Mulig grav? 

 Spor etter ritualer knyttet til begravelsen 

 
Rapporten tar opp disse temaene til diskusjon. De spesielle gravminnene som ble 
oppdaget fordrer dessuten at flere problemstillinger også utledes. Først og fremst vil 
gjenstandens plassering i gravgjemmet, den gravlagtes orientering og kjønn, samt 
eventuelle plyndringer eller andre forstyrelser av gravgjemmet gjennomgås og 
diskuteres.       

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Utgravingen ble gjennomført som en maskinell flateavdekking. Det ble brukt en 
gravemaskin med flatt skjær, som fjernet all matjord ned til undergrunnen. 
Matjordlaget var om lag 0,20 m tykt. Det er i undergrunnen eventuelle spor etter 
aktiviteter opptrer. Overgangen til undergrunnen ble deretter renset med krafse og 
enkelte steder med graveskje.  
 
Hele feltet ble innmålt og dokumentert med totalstasjon. De dokumenterte strukturene 
ble fotografert, innmålt og snittet. Det må presiseres at strukturene på lokalitet A og B 
ikke er digitalt innmålt. Samtlige av de undersøkte nedgravingene ble både tegnet og 
fotografert i plan og profil. Målestokken på tegningene varierer mellom 1:10 og 1:20. 
Fra samtlige kokegroper ble kullprøver tatt ut. Når det gjelder nedgravinger og graver 
er prøvematerialet mer omfattende. Makrofossilprøver, pollenserier og diverse 
jordprøver ble innhentet i forbindelse med utgravingsprosessen.  
 
Gravene ble formgravd, det vil si at de stratigrafiske lagene i graven ble fulgt uten å 
berøre andre lag eller steril undergrunn i kanten av nedgravningen. Etter fjerning av et 
lag graves neste lag på samme måte helt til steril undergrunn nås. Ved å grave etter 
denne metoden brytes ikke laggrensene, og de kan dokumenteres så vel med foto som 
med innmåling. Jordmassene fra gravene ble ikke såldet, men gravd møysommelig 
med graveskje.     
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I tillegg ble fotkjeden og fotgrøften dokumentert med foto, tegninger og gjennom 
innmålinger. For å få et innblikk i hvordan fotkjeden og fotgrøften var konstruert ble 
det gravd en profil med en bredde på 1-1,2 meter seks steder gjennom den, noe som 
genererte 11 profiler av konstruksjonen. Profilene er benevnt med romertall I-XVI (se 
fig_10).  
 
Til slutt ble samtlige stein fjernet for å avklare om det var nedlagt eventuelle 
gjenstander under enkelte av dem. Hele fotgrøften, unntatt partiet under veilegemet, 
ble også gransket for å avklare dette.           

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Tiltakshaver og KHM hadde på forhånd bestemt å avslutte undersøkelsen på lokalitet 
C, selv om informasjon fra registreringsrapporten antydet at lokaliteten rommet 
graver. Årsaken til dette var tiltakshavers ønske om å frigjøre et lengst mulig strekk av 
traseen så tidlig som mulig. Arbeidet ble derfor igangsatt på lokalitet B på grunn av 
dens nærhet til et gravfelt (id.nr. 21914, id.nr. 41798 og id.nr. 51506). Muligheten for 
å påtreffe graver var derfor tilstede. Siden flere områder skulle frilegges var det 
fornuftig å avklare dette tidligst mulig. Kun en person fulgte gravmaskinen slik at 
strukturens art hurtig kunne avklares av den andre. Etter at lokalitet B var avdekket 
ble lokalitet A og D fortløpende åpnet. 31.5 var dette arbeidet sluttført. Tidlig i 
utgravingsprosessen ble det avklart at antall strukturer på lokalitetene var lavt og 
nesten utelukkende besto av kokegroper. På lokalitet B var det imidlertid en 
nedgraving (S-1), som ikke kunne defineres i denne kategorien. Nærheten til 
gravfeltet gjorde at nedgravingen ble grundig utgravd. Funn av en moderne teglbit et 
stykke ned i strukturen, samt ingen indikasjoner på at det var rester etter en grav 
indikerer imidlertid sterkt at S-1 er fra etterreformatorisk tid.  
 
Den 12.6 begynte arbeidet på lokalitet C. Fotkjeden ble påtruffet i løpet av den første 
dagen, og det viste seg raskt at fjerningen av matjordlaget med gravmaskin gikk 
betydelig tregere enn antatt. Årsaken til dette var graden av forsiktighet som måtte 
utføres for å ikke skade fotkjeden. Til sammen tok det tre-fire dager å blotlegge 
lokalitet C. De to rektangulære nedgravingene (S-29 og S-30) ble påtruffet siste dag 
med gravmaskin. Form og mål antydet sterkt at de kunne være graver, selv om S-29 
før opprensing og utgraving var problematisk å tolke. Nedgravingen (S-27) i 
steinsirkelen kunne fortrinnsvis ut fra beliggenhet tolkes som en grav. Antakelsene ble 
meddelt KHM samme dag. Den 18.6 begynte opprensingen og utgravingen på 
lokalitet C. S-27 ble undersøkt først, og dette viste seg å være en nedgravd kampstein. 
Funksjon og nedgravingens datering var i felt ukjent, men det ble ikke funnet oldsaker 
i den. Påfølgende dag (19.6) begynte utgravingen av S-30, og samme dag ble det 
funnet en pilspiss. S-30 var med andre ord en grav, og den rommet gjenstander. På 
grunn av funnet og antagelsen om muligheter for ytterliggere funn ble det bestemt å 
øke antall dager i felt med to. Ytterligere et problem dukket opp i forbindelse med 
fotkjeden. Deler av kantkjeden fortsatte under veilegemet, og var tilsynelatende godt 
bevart. I et tolkningsperspektiv vil komplett informasjon ofte være avgjørende for å 
utføre tilfredsstillende fortolkninger. Prosjektleder forhørte seg derfor med veivesenet 
om muligheten for å fjerne deler av veilegemet. Veivesenet var positive og deler av 
veien ble gravd bort med spade. Arbeidet tok tid, men steinsirkelen ble fullstendig 
dokumentert. Utgravningsfeltets kompleksitet sammen med tidspress medførte stort 
behov for innmåling av funn og prøver fortløpende de avsluttende dagene, noe som 
gjorde at innmåler Rune Borvik konstant måtte være på feltet. Været hadde vært bra i 
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startfasen av utgravingen, men mot sluttfasen kom det en del nedbør. Undersøkelsen 
av S-30 og særlig S-29 ble derfor besværlig og gikk tregt. Utgravingen av lokalitet C 
ble likevel avsluttet 27.6.2007.           

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Tiltakshaver hadde i samråd med KHM bestemt å undersøke lokalitet C til slutt. 
Bestemmelsen førte til at det ble anvendt uforholdsmessig lang tid på lokalitet A, B og 
D i forhold til C. Dette skjedde på grunn av at tiltakshaver hadde størst behov for å 
komme i gang med arbeidet på disse stedene. Ideelt sett burde utgravingen startet på 
lokalitet C. Lokalitet C burde også tidligere i arbeidsprosessen ha blitt avdekket og 
avklart. Årsaken til at dette ikke ble gjort var et ønske om å skåne eventuelle 
nedgravinger mot nedbør lengst mulig. Prioriteringene på lokalitet C ble derfor 
urimelig harde, og det ble foretatt avgjørelser som kan ha ført til at kunnskap gikk 
tapt. I første omgang ble fotografering nedprioritert. Samtlige funn og prøver ble 
imidlertid innmålt, slik at først og fremst formidling av gravminnene vil lide på grunn 
av manglende fotodokumentasjon. Tidlig i utgravingsgangen ble det også bestemt å 
ikke ta inn gjenstandene på preparat. Avgjørelsen kan ha ført til at oldsakenes kvalitet 
ble forringet, men deres bevaringsgrad i kombinasjon med gjenstandstypene gjorde en 
slik prioritering mulig. Enkelte objekter i gravene burde imidlertid ha blitt tatt inn på 
preparat. Fortrinnsvis gjaldt dette nøkkel og lås komplekset samt saksen. En del av 
trerestene hadde trolig også blitt tatt inn på preparat hvis tiden ikke hadde vært en 
avgjørende faktor.         
 
I startfasen av undersøkelsen av fotgrøften ble det klart at den rommet gjenstander. 
Snittet I-IV viste også at det var svært vanskelig å skille mellom omrotede masser og 
uberørt undergrunn. Muligheten for at oldsaker var nedgravd både i forbindelse med 
fotgrøften og kanskje innenfor steinsirkelen uten et tydelig fyllskifte er derfor tilstede. 
Dette problemet kunne ha blitt løst bedre. Utgravingen kunne ha fått en bedre oversikt 
over eventuelle gjenstander hvis for eksempel et koordinatsystem hadde blitt satt opp, 
slik at jordmassen systematisk kunne ha blitt gransket etter at de var blitt fjernet. En 
slik arbeidsprosess er imidlertid tidkrevende og det var ikke rom for å benytte en slik 
metode. Fotgrøften ble isteden utgravd med graveskje og spade og enkelte artefakter 
ble funnet. Det må også nevnes at hele fotgrøften ikke under noen omstendighet 
kunne ha blitt studert, siden opp mot en fjerdedel av den var skjult av veilegemet. 
Beslutningen og at fotgrøften ikke er fullstendig avdekket vanskeliggjør tolkninger av 
fortidsminnet, siden sannsynlighet for at samtlige funn i fotgrøften ble oppdaget er 
liten.   
 
Formen S-29 hadde i plan førte til at nedgravingen i første omgang ikke ble snittet i 
lengderetningen, men i bredderetningen. På overflaten lengst mot S-30 var det en 
iøynefallende steinsetting, samt kull og enkelte brente bein. I et forsøk på å avklare 
dette fenomenet ble profilen i S-29 først lagt fra vest mot øst. I løpet av arbeidet med 
profilen ble det etter nærmere ettersyn av S-29 oppdaget at nedgravingen var 
rektangulær, og tangerte så vidt fotgrøften (S-33). Utgravingen av den øst-vest 
orienterte profilen hadde imidlertid foregått for lenge til at det var formålstjenlig å 
grave denne ferdig. Opplysninger av betydning gikk neppe tapt på grunn av dette, og 
fotodokumentasjon og innmålinger belyser gravens oppbygning godt.       
 
KHM hadde ikke spesifikt budsjettert med metallsøker, selv om 
registreringsopplysningene fra Aust-Agder fylkeskommune understreket at 
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muligheten for å oppdage graver ikke var utelukket. Metallsøking i 
undersøkelsesområdet kunne antakelig på et tidligere tidspunkt avklart at gravene 
rommet jerngjenstander. Når det er sagt gikk ikke informasjon tapt på grunn av denne 
beslutningen.            

5.4.1 BEVARINGSFORHOLD 

Grusen gjorde bevaringsforholdene for metall dårlig, og jerngjenstandene var svært 
korroderte og nesten bortvitrede. Det var nesten ikke jern igjen i gjenstandene men 
kun en kjerne av magnetitt som konservatorene har kunnet rense frem. Det må likevel 
bemerkes at mye rester etter tekstil var bevart på flere av gjenstandene på grunn av 
metallets korrosjon som ekspanderer utover tekstilene og dermed konserverer disse.   
 
Undergrunnsforholdene hadde også medvirket til å bevare treverk i gravminnene. 
Enkelte steder var treet godt nok bevart til at funksjon kunne tydes. I de fleste tilfeller 
var imidlertid treverket fullstendig oppsmuldret. I de områdene artet trevirket seg som 
fetere, organiske masser som skilte seg i farge fra resten av gravfyllet. Det var mulig å 
avdekke, observere, fotografere og måle inn rester etter treverk, men det var 
ugjennomførlig å ta det inn helt. Trerestene ble derfor kun tatt inn som prøver på 
utvalgte steder.   

5.5 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

Fra samtlige kokegroper og fra diverse kontekster i fotgrøften ble det tatt ut kullprøver 
til C-14 datering. Helge I. Høeg utførte vedartsanalyser på utvalgte kullprøver (se 
vedlegg 1). Vedartsanalysen viser funn av bjørk og furu. Bjørkebitene fra alle disse 
prøvene ble sendt inn til Beta Analytic for C-14 analyse (se fig_1 og vedlegg). Fra 
gravene, nedgravinger og ardspor ble det tatt ut pollesenerier, makrofossilprøver og 
jordprøver av treverk. I forbindelse med etterarbeid ble makrofossilprøver, jordprøver 
og enkelte pollenserier forkastet.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fig_ 1. Oversikt over C14-dateringer fra lokalitet C.  
 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

CalBC/CalAD 500CalAD 1000CalAD 1500CalAD 2000CalAD

Calibrated date

KP22  1440±40BP

KP24  1230±40BP

KP17  1200±40BP

KP23  1080±40BP

KP18  1040±40BP

KP15  1020±40BP

KP20  300±40BP
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6. UNDERSØKELSEN 

Aust-Agder fylkeskommune registerte i 2006 32 automatisk fredete kulturminner 
fordelt på 21 lokaliteter i tilknyting til traseen (Paulsen 2006). Følgende automatisk 
fredete kulturminner ble frigitt med krav om arkeologisk undersøkelse:  
 
Lokalitet A: id. 100941-1-2 (kokegroper) og id. 100943-1-3 (kokegroper).                  
Lokalitet B: id. 100936-1-3 (kokegroper) 
Lokalitet C: id. 100925-1 (steinsirkel), 100925-2 (steinpakning), id. 100930 
(nedgraving) og id. 100935 (kokegrop) 
Lokalitet D: id. 100937 (grop med slagg), id. 100940-1-3 (kokegroper) 
 
Utgravingen avdekket ikke ytterligere funn på lokalitet A, B og D, men på lokalitet C 
ble det funnet to uregistrerte graver rett sørøst for steinsirkelen. På lokalitet A ble det 
utgravd to kokegroper, samt en uviss nedgraving. Lokalitet B rommet to kokegroper 
som var anlagt inn i hverandre, samt en høyst trolig moderne nedgraving. Mens 
samtlige nedgravinger på lokalitet D ble avskrevet i felt, og representerer 
sannsynligvis en rydningsfase fra nyere tid. I det følgende vil nedgravingene på 
lokalitet C presenteres og tolkes.              

6.1 FUNNMATERIALE 

Gjenstandsmaterialet er beskrevet utførlig i tilvekstteksten, men det vil her gjøres en 
kort oppramsing av funnene. I tillegg gir tabell 2 og 3 en kort oversikt over oldsakene 
på lokalitet C. I Hovet I ble det funnet 4 pilspisser, en sigd eller muligens to, en kniv, 
og jernfragmenter med tekstil (kanskje fra en drakt) i Hovet II ble det oppdaget to 
bryner, et ildstål, nøkkel med låsmekanisme, en jernring, saks, ambolt (mulig to), kniv 
med trolig  sølvsurring mellom skaft og blad, en mulig syl, tekstilrester, keramikk, 
brent bein, samt jernbiter med og uten tekstilrester muligens fra en drakt. I tillegg 
avdekket utgravingen at treverket til kisten enkelte steder var bevart, og de tydeligste 
trebitene ble tatt inn. I forbindelse med fotgrøften ble det funnet et hestebissel, en 
grytehank , kramper, samt enkelte keramikkskår.  
 
På de andre lokalitetene ble det kun utgravd et par slaggbiter.        

6.2 STRUKTURER 

Strukturgjennomgangen vil i all hovedsak beskrive gravminnene på Hovet. 
Kokegroper og nedgravinger på de andre lokalitetene vil kun presenteres i tabellform. 
Kun en liten anmerking i forhold til kokegropens funksjon og utbredelse vil 
fremføres. Kokegroper defineres ut fra at kullrester og skjørbrent stein gjenfinnes i en 
nedgraving, og de kan betraktes som en forhistorisk ovn. Stein ble kraftig oppvarmet, 
og i etterkant av denne prosessen ble mat nedlagt mellom de rødglødende steinene. 
Kokegroper er tallrike først og fremt i eldre jernalder (Gustafson 2005) og det er 
ingen grunn til å tro at alderen til de undersøkte kokegropene i dette prosjektet hadde 
endret dette mønsteret. På grunn av de ekstraordinære funnene på felt C ble ikke 
kokegropene prioritert for datering. 
            
Begge gravene og steinsirkelen representerer en del av et større gravfelt. Gravfeltets 
areal og antall gravferder på det kan imidlertid kun svakt belyses ut fra denne 
utgravingen. Dette først og fremst på grunn av at gravminnene på Hovet lå i et 
åkerområde, og i hvilken grad pløying hadde skadet og/eller ødelagt graver på 
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gravfeltet er vanskelig å avklare. Et lite innblikk gir imidlertid registreringen utført av 
fylkeskommunen i 2006 og eldre registreringer. Disse registreringene viser at 
gravfeltet minst besto av en steinsirkel (id. 100929) til og en gravhaug (id. 21914). 
Kanskje har det vært et sammenhengende gravfelt langs Otra helt opp til 64/5 
Nomeland i slutten av vikingtid.     
 
Gjennomgangen av nedgravingene på lokalitet C vil fortrinnsvis ikke diskutere 
hvilken kunnskap gravskikken kan frembringe, men gravenes gjenstandsmateriale vil 
studeres nærmere. I kapittel 7 løftes vil gravminnene fortolkes både ut fra sitt 
nærområde og i et overregionalt perspektiv. Diskusjonen vil i hovedsak dreie seg om 
vikingtidens gravskikk, og i hvor stor grad gravplassen på Hovet kan ses som 
representativ for gravskikken, eller endrer det rådende bildet.             

6.2.1 BEGREPSAVKLARING, TERMINOLOGI OG PRESERINGER      

For å forstå gravfeltet på Hovet er det nyttig å se til gravskikken fra vikingtiden i 
Vestfold. Gravfeltet på Bikjholbergene på Kaupang og den overpløyde gravplassen på 
Gulli fra vikingtid er bra publisert og vil derfor være referansebaser.  
 
Gjenstadene typebestemmes ut fra Ryghs ”Norske Oldsager” og Jan Petersens tre 
hovedverk om norske oldsaker (1919, 1928 og 1951). I begge gravene var skjelettet 
såpass smuldret bort at den gravlagtes kjønn må diskuteres med bakgrunn i 
gjenstandsmaterialet. Tanken er at enkelte gjenstander er kjønnsdeterminerende. 
Tommelfingerregelen er at våpenutstyr ble nedlagt med menn, mens det helst var 
smykker som ble lagt ned i jorden med kvinner. Petersen (1951) utbroderer ikke 
nevneverdig grunnlaget for sin kjønnsinndeling i ”Vikingetidens redskaper”, og 
utsagn som ” det var ikke kvinnearbeid å være smed” viser hvordan han relativt 
ukritisk overførte hans tids kjønnsrollemønstre bakover til vikingtiden (Petersen 
1951:74). Til tross for dette vil Petersen oppdelingen anvendes. Hvis våpen eller 
smykker mangler er kjønnsbestemming mer komplisert. En bredere diskusjon, og en 
nyansering av kjønnets kobling til et bestemt gravutstyr vil utføres i gjennomgangen 
av gravinventaret.  
 
I gjennomgangen av gravminnenes typer brukes begrepene haugbelagt, flatmarksgrav, 
urnebranngrop, kammergrav og kistegrav. Branngraver kjennetegnes ved at liket har 
blitt kremert, men ikke nødvendigvis gjenstandene. Ut fra funnomstendighetene etter 
kremasjonen kan branngraver kategoriseres som brannflak, branngrop, brannplett eller 
urnebranngrop. Gravtypens kjennetegn er at brente bein og ofte kull ble nedlagt i en 
beholder, som oftest et leirkar. Når det gjelder ubrente skjeletter, kan de både 
nedlegges i et kammer og i en kiste. Betegnelsen kammergrav oppnår konstruksjoner 
med en indre trekonstruksjon, med en lengde på minst 2,0 meter og en bredde på 
minst 1,2 meter. Hvis indre trekonstruksjon mangler må bredden på bunnen overstige 
1,5 meter (Eisenschmidt 1994:41). Frans Arne Stylegar (2005:162) fremhever at 
kammergraver ikke er flyttbare, men er bygget på stedet. Definisjonen setter 
kammergraver i motsetning til kistegraver, hvor kisten har vært en transportabel 
konstruksjon. Differensieringen mellom kammergrav og kistegrav innbyr likevel til 
diskusjon, ettersom den i stor grad avhenger av bevaringsforhold. I kapittel 6.2.4 
utdypes dette ytterligere. Både kammergraver og kistegraver kan være haugbelagte. 
Flatmarksgraver er det derimot ikke, men andre markeringer var neppe uvanlige. 
Steinpakninger, som i dag ligger under torv, kan i forhistorisk tid ha vært en tydelig 
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markør, og likeledes kan ulike typer av organisk materiale som i dag har blitt nedbrutt 
ha markert graven i landskapet.  
 
Gravene vil behandles punktvis med undertitlene gravtype, kjønn, gravgods, gravens 
anlegningstidspunkt, gjenstandenes representativitet og sammenfating. I avsnittet om 
gravtyper gjennomgås gravminnets mål og gravkonstruksjon. Plyndring av 
gravgjemmer i vikingtid vil diskuteres, særlig med bakgrunn i Lars Erik Gjerpes 
(2007) artikkel om emnet. Når det gjelder temaene kjønn, gravgods og datering vil 
enkelte presiseringer gjøres. Enkelte gjenstander kan diskuteres, og disse vil oppføres 
i tabellen med et spørsmålstegn. Videre vil anlegningstidspunktet til gravminnet i 
tabellen angi et sikkert tidsintervall, men dette vil diskuteres og snevres inn i 
dateringsavsnittet.  
 
Ifølge Jan Petersen (1951) er det i yngre jernalder totalt 158 kjønnsbestemte graver fra 
Aust-Agder. Brorparten av disse gravfunnene er sendt inn av legfolk, og det er ikke 
urimelig å anta at våpen fikk større oppmerksomhet enn andre jerngjenstander.  
 
Gjennomgangen av fotkjeden og fotgrøften vil ha en noe annen tilnærmingsmåte, men 
dette fremgår klart i teksten.    

6.2.2 FOTKJEDE OG FOTGRØFT, C56979  

C-nr. 56979 
S-nr. S-33, S-32  
Datering Siste bruksfase fra 

vikingtid 
Fotgrøftens mål 
(meter) 

Bredde 0,30 -1,80 

Fotkjedens indre 
mål (meter) 

Diameter 12,30-
12,61, Omkrets 39,71 

Gjenstander Hestebissel (R.569), 
grytehank, kramper, 
keramikk.  

Tab. 2. Oversikt over opplysninger om fotkjede og fotgrøft.  
 
Sammenfatning av anlegget  
På Hovet ble det avdekket en fotkjede omkranset av en fotgrøft. Gravhauger ble ofte 
fremhevet i landskapet med hjelp av fotkjeder og fotgrøfter (se blant annet Blindheim 
og Heyerdahl Larsen 1995 og Resi 1986), og kantsteinene på Hovet kan ha vært 
markører omkring en gravhaug. Innenfor kantkjeden ble det ikke observert et sikkert 
gravgjemme, men det ble utgravd en nedgraving (S-27) noe øst for midten (se fig_5). 
Nedgravingens diameter var 1,80 meter og den inneholdt en kampstein (1,40 x 1,20 
meter). Rundt steinen var det kullrester og skjørbrent stein. Kullet ble datert til AD 
1470-1660 (Beta 237769), og nedgravingen kan ikke ses i forbindelse med aktiviteter 
fra jernalderen. Undersøkelser av enkelte gravhauger viser imidlertid sentrum har vært 
markert av bautaer eller store runde stein (Blindheim og Heyerdahl Larsen 1995). 
Mye kan tyde på at den nedgravde steinens opprinnelige funksjon har vært slik. 
Nybrott av jordområdet i sen middelalder kan ha ført til at gravhauger ble fjernet, og 
at tyngre stein som ikke kunne fraktes over lengre avstander isteden ble gravd ned. I 
dette perspektivet representerer kullet rester etter aktiviteter fra nyrydningsfasen, 
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mens steinen kan relateres til en fjernet gravhaug. Den flere tonn tunge steinens 
plassering, litt skjevt i forhold til midten av hagen kan tyde på dette. 
 
Fotkjeden og fotgrøften vil bli behandlet hver for seg innledningsvis. Først vil 
kantkjeden bli diskutert og gjennomgått, før fotgrøften inkorporeres i diskusjonen.        
          
Steinringens diameter var fra kantkjedens indre kant 12,27-12,61 meter, og dens 
omkrets var midt igjennom kantsteinene ca. 39,71 meter. Ringens størrelse er i 
forhold til omfanget på fotgrøftene på Gulli relativt store. Fotkjeden besto av opp mot 
102 kantstein. Antallet avhenger noe av hvilke stein som kan betraktes som 
kantsteiner og hvilke stein som muligens kun har falt ned i fotgrøften. Fotkjeden var 
ikke sluttet. To mindre åpninger og to større opphold ble observert. Kantsteinen var 
satt helt inntil hverandre, noe som antyder at åpningene må være bevisst anlagt (se 
foto 134 og 138). Hvilke brudd kan ses i forbindelse med fotkjedens anlegningsfase? 
Åpningene benevnes fra vest mot øst med A, B, C og D (se fig_11). Avbruddene A og 
C målte henholdsvis 0,30-0,35 meter og 0,12-0,15, og var smalere enn de to andre. To 
ting tydeliggjør at bruddene var bevisst konstruert. For det første lå de ovenfor 
hverandre og markete sirkelens midtlinje, og dessuten var begge to markert med 
nedgravde stein på innsiden av sirkelen. Dette gjaldt især åpning A (foto 107), men 
også C. I tillegg må det nevnes at det ble oppdaget en stein dypere ned i grusmassen 
mellom steinene i åpning A, og at den trolig har vært blottlagt i vikingtid. De 
fremlagte detaljene vitner om at åpning A og C var bevisst anlagt i byggingsfasen. 
Kantkjeden omkring den antatte haugen innenfor fremhevet og synliggjorde den i 
terrenget. Dette vil diskuteres videre i kapittel 7.2.   
 
Når det gjelder B og D virker ikke disse like planmessige. En mulighet er at kjeden 
ble ødelagt ved utplanering av haugen, slik at for eksempel trillebårer eller sleder 
enkelt kunne forflyttes inn og ut av sirkelen ved B. Åpning D er trolig en konsekvens 
av moderne aktiviteter. Langs veier blir det ofte gravd en grøft, og dette er tilfellet 
også her. Trolig har grøfting frembrakt åpning D.                                              
 
Kantsteinenes størrelse og form varierte. Fig_10 i kombinasjon med profilfotoene 
viser at steinen var fra ned mot 0,15 x 0,15 meter og til opp mot 0,40 x 0,50 meter. 
Noen stein var med andre ord over et mannsløft tunge. Ingen av steinene var tilvirket, 
og steintypen indikerer ikke et bestemt opprinnelsested. Det er rimelig å anta at 
steinen ble hentet i en nærliggende fjellskrent. Deres høyde over bakkeoverflaten var 
forholdsvis lik, mens dybden ned i undergrunnen varierte (foto 131 og 177). 
Informasjon fra utsnittenes profiler taler for at steinenes form var av betydning. Særlig 
viser undersøkelsen at steinenes i ringens ytterside tenderte mot å være rette (foto 131, 
134, 138 og 177). Trolig det å finne stein med en rett side vært viktigere enn å finne 
stein med lik dimensjon. Steinringens opprinnelige utseende ble forsøkt gjenskapt i 
enkelte partier. I disse partiene ble fyllmassen, som hadde fylt igjen fotgrøften i senere 
tid, fjernet ned til et kullholdig lag. Foto 134 og 160 viser antakelig hvordan 
steinsirkelens opprinnelig fasade i vikingtid har sett ut.                   
 
Fotgrøften var, i motsetning til fotkjeden, i det frilagte partiet, en sluttet sirkel. På det 
bredeste målte den ca. 1,80 meter, mens den på det smaleste kun var markant 0,30 
meter fra kantsteines utside. Partiet under fylkesvei 332 ble imidlertid ikke avklart, 
men det er liten grunn til å tro at denne delen avviker i større grad fra det blottlagte 
partiet. Bruddene i fotkjeden sammenfaller altså ikke med ”broer” i fotgrøften. På 
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Bjørnstad og på Gulli er henholdsvis 12 og 35 fotgrøfter dokumentert (Gjerpe 2005, 
Rødsrud 2007). På Gulli var kun fem fotgrøfter fullstendige, mens hele sirkler på 
Bjørnstad innbefattet 4. I fremleggelsen av materialet på Gulli og Bjørnstad diskuteres 
det ikke om fotkjeder har vært en bestanddel i tilknytning til fotgrøftene. Litteratur fra 
utgravinger utført på urørte gravhauger beviser imidlertid at kantkjeder var et utbredt 
fenomen gjennom hele jernalderen (se blant annet Blindheim og Heyerdahl Larsen 
1995 og Resi 1986). Det må derfor tas høyde for at også flere gravhauger på Gulli og 
Bjørnstad kan ha vært kringsatt med stein.                           
 
For å få et bedre innblikk i fortidsminnets oppbygging ble det som nevnt lagt seks 
sjakter gjennom fotgrøften og fotkjeden. Skillet mellom de berørte jordmassene og 
den sterile undergrunnen var komplisert å tyde i felt. Enkelte steder var det ikke mulig 
å erkjenne overgangen da fotgrøften ble gravd nedover i plan. På foto 139 kommer det 
frem hvordan skillet mellom bevislig omrotet grus og steril undergrunn gled 
umerkelig over i hverandre. Grusen mellom de to steinene på foto 139 kan ikke være 
steril, men skillet mot steril undergrunn sør for dem er ikke innlysende. Kantsteinenes 
forhold til undergrunnen understøtter dette. Foto 121 og 122 viser profilkant II-III, 
og lengst mot øst skimtes kuttet i den sterile undergrunnen. Profilene gir også et 
innblikk i hvordan kantkjeden ble reist. Den nevnte berørte grusmassen på 
kantsteinenes indreside viser at dem ble satt ned et stykke fra uberørt undergrunn, og 
at grus deretter ble fylt igjen i kløften mellom kantstein og steril undergrunn. 
Kantsteinene ble med andre ord ikke presset inntil undergrunnen. Det utydelige skillet 
mellom grusmassene antyder dessuten at undergrunnsmasser og matjord ikke ble 
sammenblandet da fotkjeden ble anlagt. Skillet burde i så fall vært tydeligere. Vær og 
aktiviteter i nærområdet vil også  prege grus i dagslys. Hvis arbeidet med kantkjeden 
hadde blitt utført slik at undergrunnsmassen hadde blitt liggende uten beskyttelse i 
lang tid, ville skitt og støv endret dens konsistens og farge. Dette antyder at massene 
som ble tatt ut av fotgrøften ble anvendt i haugbygningen, og at kantkjeden ble anlagt 
fortløpende. 
 
Datering  
Det ble tatt ut seks kullprøver fra ulike kontekster i forbindelse med fotgrøften og 
fotkjeden. I fig_1 er dateringene fremlagt. Det er usikkerhetsmomenter knyttet til C-
14 dateringer utført på kull i fotgrøfter, siden materialet kan ha havnet i grøfta lenge 
etter selve begravelsen. Datering av et tilsynelatende klart kullag på Gulli viser denne 
problematikken tydelig, da prøvene var spredt i tidsintervallet fra AD 125 til yngre 
enn AD 1530 (Gjerpe 2005). Rødsrud (2007:160) tar også opp problematikk knyttet 
til fotgrøftsdateringer, og især fremhever han at fravær av tydelige brannlag vil svekke 
dateringenes troverdighet. Undersøkelsen på Hovet fremviste imidlertid spor etter 
brente trestokker under fotgrøftens påfyllingsmasser. I enkelte partier fremkom et 
klart kullag, mens andre steder var kullaget ikke fremtredende. På fig_5 benevnes de 
tydelige kullagsfeltene med strukturnummer S-35, S-38 og S-45. Dateringene av 
brannlagene kan gi en nyttig pekepinn på aktiviteter tilknyttet fotgrøften. 
Feltundersøkelsene tok også sikte på å frembringe trekull fra andre kontekster. Viktig 
i så måte var kullrester fra undersiden av stein i fotkjeden. Kun under en av 
kantsteinene ble det oppdaget kullrester (Kp.22). Kullets datering antyder terminus 
post quem på fotkjeden. Treet ble brent i tidsepoken 550 til 660 e.Kr. (Beta 237775). 
Byggingen av steinsirkelen ble med andre ord trolig påbegynt etter dette tidsrommet. 
Trekullet kan imidlertid bevisst ha blitt lagt under kantsteinen etter sirkelens 
anleggelse, men dette anses som lite sannsynlig. Mengden trekull og at det kun ble 
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oppdaget under en stein, peker imidlertid mot at det ubevisst falt under den da 
kantkjeden ble reist. Gravminnets anleggingsfase kan forstås bedre hvis dateringene 
fra fotgrøften ses i sammenheng med dateringen under steinen. Hvis tidsintervallet 
AD 550 til 660 angir kulturminnets tidligste datering må den nødvendigvis være eldst. 
Trekullprøve 18 og 23 er fra et identisk brent lag benevnt med S-38, mens prøve 15 
og 24 er fra to kullag nummerert med henholdsvis S-35 og S-45. Kullprøve 17 ble tatt 
mellom to kantstein, og trolig representerer også denne ringens eldste fase. Dateringen 
til overgangen mellom merovingertid og vikingtid er derfor sannsynlig for 
anleggelsestidspunktet. Spennet i dateringene fra kullaget, fra AD 680 til AD 1040 
(1120), er interessant. Hvis trestokker ble brent i fotgrøften over et langvarig tidsrom 
vil kull fra forskjellige tidsrom mikses, og C-14 dateringene vil neppe sammenfalle. 
Tidsspennet kan med andre ord fortolkes i retning av at trestokker ikke kun én gang 
ble fyrt opp i fotgrøften, men at sirkelen har vært brukt til repeterende ritualer 
gjennom et lengre tidsrom.     
 
Gjenstander i fotgrøften    
Undersøkelsen av fotgrøften frembrakte enkelte gjenstander (tab.2). Utenfor åpning A 
ble det funnet et bissel. Av jerngjenstandene i fotgrøften ble kun denne tydelig funnet 
under fotgrøftens brannlag. Bisselet er tilnærmet lik R.567 og Petersen fig. 1, og er av 
den enkle typen. Typen dateres til yngre jernalder (Petersen 1951). Bisselet kan ha 
blitt deponert da kantkjeden ble reist eller etter dette. Nedgravingen i tilknytning til 
bisselet var imidlertid i bestefall utydelig, og det er rimelig å anta at den hadde vært 
tydeligere hvis den hadde blitt gravd gjennom et kullag. Dette tyder på at bisselet ble 
deponert før det ble brent i fotgrøften.    
 
I fotgrøftens nordre halvdel stakk det opp en jerngjenstand, hvorav 0,10-0,15 meter 
var skjult av fyllmassen, mens gjenstående del var begravd i grusmassene. 
Gjenstanden var en delvis forvridd grytehank. Denne har opprinnelig trolig vært en 
del av en jerngryte. Det har blitt funnet enkelte  jerngryter i graver. Muligens kan 
denne stamme fra et ødelagt gravminne i nærområdet.  
 
I tillegg ble det i området rundt S-35 oppdaget to kramper, keramikkskår, og enkelte 
brente bein.    
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6.2.3 HOVET I, FLATMARKSGRAV/KISTEGRAV, C56978 

 

 
Tab. 3. Oversikt over opplysninger om Hovet I. 
 
Gravtype   
Graven var orientert nordvest-sørøst, og strakk seg 2,15 meter i lengderetningen. På 
midten målte den 1,20 meter, og på det dypeste var den 0,26 meter. Nedgravingen 
hadde et rektangulært utseende, og var anlagt i en forlengelse av S-29. Fraværet av 
fotgrøft og fotkjede rundt den, og dens plassering i forhold til fotgrøften (S-33) og 
Hovet II (S-29) indikerer at det ikke har vært en haug over graven (se foto 102). 
Trolig var dette en flatmarksgrav. Det ble ikke funnet rester etter tenner eller skjelett 
som kan fortelle noe om hvilken ende som var hodeenden. Gjenstandene i graven var 
forbeholdt dens midtre og sørlige halvdel, men dette angir ikke nødvendigvis likets 
orientering. Funn av trerester og den mørke linjen, S-37 på skissen, vitner om at 
avdøde ble nedlagt i en kiste. Utenfor kisten, mot vest, ble det funnet et område med 
en annen masse (S36). Dette ligger innenfor gjenfyllingsmassene som finnes rundt 
hele kisten (S-31). S-36 har trolig oppstått da trekisten har kollapset, og jordmasser 
ble blandet med avdøde og trerester fra kisten, en prosess som ikke vil skje med 
området mellom kistekanten og urørt undergrunn. Skillet mellom selve kisten og 
gjenfylt område kan derfor gjenfinnes.  
 
Det ble funnet tekstilrester på enkelte gjenstander. Trolig var flere gjenstander 
opprinnelig pakket inn i tekstil. Dette kan ses tydelig i tilknytning til F22, som trolig 
er rester etter en sigd. 
 
Profilet viste en svak mørkbrun linje som skilte seg ut fra resten av massen i graven 
(se foto 116). Dette laget er gjennomgående og viser at gravminnet ikke er blitt 
plyndret, og at dets artefaktkombinasjon derfor er reell.                
 
 
 

C-nr 56978 
S-nr S30, S31, S36 og S37 
Datering Yngre jernalder 
Mål (meter) S-30 (1,87 x 0,93) 

S-31 (2,15 x 1,20) 
Dybde 0,26  

Gravtype Flatmarksgrav, kistegrav 
Likbehandling  Skjelettgrav  
Gravens orientering Nordvest-sørøst 
Likets orintering Usikkert (Hodet trolig mot sørøst) 

Kjønnsbemmelse Mann 
Gjenstander  Sigd (R.385), 4 pilspisser (R.538), kniv 

(R.404),  sigd?, tekstilrester til en drakt?, 
jernrester med tekstilrester på enkelte, 
bueskaft?, koggerester?,.         
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Kjønn  
Det er særlig funn av pilspissene som gjør at avdødes kjønn kan bestemmes til mann. 
Enkelte pilspisser er imidlertid blitt oppdaget i kvinnegraver på Bikjholbergene, men 
da alltid kun èn (Blindheim og Heyerdahl Larsen 1995:106). I tillegg hadde ikke den 
døde noen typiske artefakter som antyder at dette var en kvinnegrav.  
 
Gravgods 
4 pilspisser ble funnet noenlunde samlet i gravens sørlige halvdel med en største 
avstand mellom F23 og F8 på ca 0,32 meter. F17 er en versjon av R.545 og F23 er en 
utgave av R.538, og de er tilnærmet like henholdsvis Frabregds nummer 10 og 69. På 
pilbladet til F23 og F27 var det skafterester, og dette viser at graven opprinnelig har 
rommet hele pilen. Surringen på to piler var også bevart, og det var trolig anvendt 
sene på den ene (F23) og lin på den andre (F27). Både Birka- og 
Kaupangpublikasjonene skiller mellom pilspisser funnet i bunter og pilspisser funnet 
enkeltvis. Hvis antallet i gravene overstiger 3 ble de nedlagt i bunter (Blindheim og 
Heyerdahl Larsen 1995:106-107). Antallet pilspisser i denne graven overstiger 3, men 
de lå neppe i et knippe.             
  
Pilspisser brukes både i jakt og strid. Alle pilene var i utgangspunktet produsert for å 
drepe, men det er likevel visse typer som indikerer at de ble laget spesielt for strid. 
Ifølge Oddmun Farbregd (1972:41) er stridspilespisser fra merovingertid sylformet 
(R.542), og årsaken til dette er at formen medvirker til at den enklere trenger gjennom 
brynjer. Jaktpilspissene er antatt å ha bredere blad med avrundete egghjørner. I 
Oppdalsfjellene, hvor pilene er brukt til villreinjakt, er denne pilspisstypen påfallende 
utbredt (Farbregd 1972:45). Erik Wegraeus (1972) utdyper dette synet noe. Et bredt 
blad vil ikke trenge langt inn i offeret, men vil i motsetning til en sylformet pilspiss 
skape en større flenge i huden slik at blodtapet blir høyere (Wegraeus 1972:202). 
Dyret forblør raskt, noe som er vesentlig ved jakt (ibid). Et av pilspissbladene i Hovet 
I er bredformet og hører til jaktpilene, mens det andre er mer sylformet og indikerer at 
den kan har vært laget for stridsformål. Det må legges til at Setesdalsheiene er gode 
jaktområder for villrein. Pilespissene var ikke ferdig konservert da rapporten ble 
ferdigstilt, så de er derfor ikke avbildet i rapporten.                        
 
Sigden (F21) er av hovedtype R.385 og dernest nærmest Petersen 1951, fig. 82. 
Jordbruksredskapet er funnet i en lang rekke graver fra vikingtid (Blindheim og 
Heyerdahl Larsen 1995, Gjerpe 2005 og Petersen 1951). Sigden har hovedsakelig blitt 
brukt til kornhøstning, men andre bruksområder som for eksempel fórsanking er også 
mulig. Avlingen ble høstet en gang i året, og sigden kan av den grunn ikke likestilles 
med andre gjenstander, hvis nytteverdi ikke like klart kan søkes til et bestemt 
tidspunkt. Likevel kan sigden på lik linje med en kniv betraktes som et personlig 
utstyr.  
 
Kornhøstingen var en viktig del av gårdens utkomme i yngre jernalder, og ble i tillegg 
brukt i ølbryggingen. Kornonna inngikk som en viktig del av gårdens årssyklus, og 
sigden kan ha symbolisert hvor vellykket ætten var. Korninnhøstningen begynte i det 
øyeblikk kornet ble modnet. Været i Norge er lunefullt i månedsskiftet 
august/september, og frost og kraftig nedbør kan skade både aksen og strået. Når 
kornetstråets dobbelte lengde i vikingtid i forhold til dagens strålengde tas med i 
betraktningen (Myrdal 1985:123-124, Strand 1990:23-24), kan det neppe være tvil om 
at høstningen ikke kunne utsettes nevneverdig. Kornonna var forbundet med flere 
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arbeidsoppgaver, noe skriftlige kilder fra middalderen beskriver. Etter at avlingen var 
kuttet ned ble kornet samlet i nek og satt på staur til tørkning, og i tillegg innbefattet 
kornbergingen at nedfalte aks ble plukket opp (Myrdal 1985:130-133). Til slutt ble 
kornet fraktet til gårdene og videre foredlet (ibid). Selve ordet onna vitner om høy 
aktivitet (Bjorman og Lindemann 2000:686), og skriftlige kilder fra middelalder 
antyder også at bonden i tidsrommet når onna varte, ikke kunne avsette tid til andre 
gjøremål (Myrdal 1985:134-135). I vikingtid var trolig havre og bygg en sentral 
ernæringskilde, og dessuten var korn et betalingsmiddel (Krag 1995:213). Kornets 
egenskap som betalingsmiddel og symbolsk faktor har vært svært viktig. 
Utstrekningen på de dyrkete arealene i vikingtid er ikke mulig å anslå nøyaktig, men 
landnåmet skjøt fart i vikingtid og de beste landbruksområdene var alt i merovingertid 
dyrket opp (Myhre og Øye 2002:216, 234). I den trange dalbunnen i Setesdal er det 
grunn til å anta at det aller meste av jorda var brukt til korndyrking og beite. Det er 
derfor rimelig å anta at ættene var avhengig av en god kornavling, og i dette 
perspektivet må kornonna ha vært en sentral begivenhet. Kornhøstingen må ha 
sysselsatt et stort arbeidslag innenfor et kort tidsrom, og dette peker mot at sigden 
måtte erverves av et høyt antall individer. Hyppigheten av sigd som personlig utstyr i 
gravinventaret er derfor forståelig. 
               
 
Midt i graven ble det funnet en kniv (F28). Hvis den døde lå utstrakt på ryggen kan 
den ha vært festet til et belte i en slire. Det fins flere typer kniver med ulike 
bruksområder. Knivbladet i Hovet I er fragmentarisk bevart, men er trolig en variant 
av R.404. Større kniver ble trolig brukt som våpen, mens mindre kniver faller inn 
under betegnelsen redskapskniver (Petersen 1951:188-191). Redskapskniver kan ses i 
sammenheng med slakting og partering av vilt, spising av kjøtt eller fisk, ulike typer 
trearbeid og tekstilhåndverk. Behovet for å eie en kniv var stort, og har trolig vært en 
av de viktigste personlige eiendelene for folk i jernalderen. Det er derfor ikke 
påfallende at Hovet I rommet en kniv og at kniver generelt er et utbredt gravgods.  
 
I tillegg rommet graven ytterligere en jerngjenstand (F22). Dette kan være en sigd, 
men det er mulig at det også er en lauvkniv. Krummingen på F22 er mindre enn hva 
som er vanlig, og antyder at dette ikke er en sigd. Det karakteristiske kjennetegnet ved 
lauvkniven er bladets innsnevrede og bøyde topp (se Petersen fig. 89). F22 mangler 
tuppen av bladet, så dens form i bladets endepunkt kan ikke avgjøres.  
 
Gjenstandenes representativitet    
Sigden er sammen med kniven blant de mest utbredte gjenstandene i gravfunn på 
Østlandet i yngre jernalder. Fra Aust-Agder er det imidlertid innrapportert et lavt 
antall sigder både med hensyn til absolutte tall og i prosent, og det samme bildet 
avtegnes når det gjelder kniver. Fra Aust-Agder er det kommet inn 12 sigder og 16 
kniver, som utgjør henholdvis 7 og 10 prosent av det totale antall graver i Aust-Agder.     
                 
Funnfrekvensen av pilspisser i Øst-Norge er ikke behandlet, men enkelte arbeider gir 
likevel en pekepinn. På Bikjholberget var pilspisser en del av gravinventaret i 22 av 
72 graver, mens 2 av 20 gravminner rommet pilspisser på Gulli gravfeltet. Piler er 
med andre ord et relativt sjeldent gravgods. Når det gjelder de andre gjenstandens 
representativitet er materialet for sparsomlig, og tolkningene av dem for uklare til at 
en sammenligningsprosess kan gjennomføres. Pilspissene er imidlertid vanligere i 
gravgodset i de indre dalbygdene på Østlandet. 
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Datering  
Hovet I rommet ikke gjenstander som kan dateres med stor nøyaktighet, slik at dens 
eksakte datering er uviss. 3 av dens gjenstander åpner imidlertid for diskusjon. Sigden 
antyder derfor at graven ble anlagt etter 550 e.Kr. Anne Nørgård Jørgensen har studert 
en rekke våpengraver i Norden, i et forsøk på å utarbeide en finmasket 
våpenkronologi. Dette arbeidet viser at sigden først etter 740/750 opptrer tallrikt i 
norske graver (Jørgensen 1999:189). Pilspisskronologien er ikke godt utbrodert, men 
enkelte holdepunkter kan gripes fatt i. Først må det imidlertid fremheves at et problem 
med pilspissbladet er at det regelmessig ble skjerpet, og dette medfører at utseendet 
endrer form over tid uten at endringen kan ses i sammenheng med en utvikling over 
tid. Enkelte holdepunkter vil allikevel fremsettes. Ifølge Oddmunn Farbregd 
(1972:49) endrer tangeavsatsen form fra 700-tallet og til 800-tallet, og den nye formen 
er før 700 e.Kr. ikke eksisterende. I århundret opp mot 800-tallet blir avskrådde 
tangeavsatser mer utbredt (ibid). Avsatsene på pilskaftene kan anes på to (F23, F27), 
hvor den er skrå og antyder således en datering til vikingtid. Her må det tillegges at 
pilspissene viser et stort sprik når det gjelder datering. Sigden og pilespissene med 
avsats i Hovet I, sammen med gravtypen viser med relativt stor sikkerhet at dette er en 
vikingtidsgrav. 
 
Sammenfatning     
Hovet I rommet en mann nedlagt i en kiste, med jakt og jordbruksredskaper. Graven 
var trolig en flatmarksgrav som ble anlagt i løpet av vikingtid. 
Redskapskombinasjonen peker mot at den gravlagte var bonde og jeger, en 
kombinasjon som har vært vanlig helt opp til ny tid. 
 

6.2.4 HOVET II, MULIG KAMMERGRAV, C56977  

C-nr. 56977 
S-nr. S-29, S-42, S-44 
Datering Yngre jernalder                                      
Mål (meter) Nedgraving (S-29): 2,25 x 1,80, dybde., 0,60 (ca) 

Trekiste (S-44): 1,90 x 0,91 dybde. 0,60 (ca). 
Gravtype Kistegrav (Kammergrav) 
Likbehandling Skjelettgrav 
Likets orientering Hodet mot sørøst? 
Gravens orientering Nordvest-sørøst 
Kjønnsbestemmelse Uviss 
Gjenstander Saks (R.443), ambolt (R.393), syl?, ildstål (R.426), to 

bryner (R423a og R.425), nøkkel (R.459), kniv, lær, 
nagler, jernring, låsmekanisme og udefinerbare jernrester 
troligvis fra en drakt.  

Tab. 4. Oversikt over opplysninger om Hovet II.  
 
Gravtype  
Gravminnet besto av en nedgraving og et gravgjemme i form av en trekonstruksjon. 
Nedgravingen var orientert nordvest-sørøst og målte i denne himmelretningen 2,25 
meter, mens bredden var opp mot 1,80 meter. Siden gravminnet tangerte fotgrøften 
(S-33) samt at det ikke var tegn til fotgrøft rundt, tyder det på at det ikke har vært 
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noen gravhaug over Hovet II (se foto 102). I nedgravingen ble det påvist trerester fra 
en kistekonstruksjon flere steder, og ut fra disse bruddstykkene kan kistens størrelse 
anslås (se foto 153). Denne er nummerert med S-44. Konstruksjonen var på det 
videste i underkant av 1 meter, og fra nordvest mot sørøst målte den opp mot 1,90 
meter. Gravgjemmet var med andre ord mindre enn selve nedgravingen. Årsaken til 
dette ligger i bygningsprosessen. Hvis kisten ble lagd på stedet er det rimelig å anta at 
byggingen var avhengig av at man kom til kassen fra begge sider, noe avstanden 
mellom kistens ytterkant og nedgravingens indre kant mot vest indikerer. 
Utformingen på graven tilsier at dette var en kammergrav etter Eisenschmidts 
definisjon på kammergraver: 
 
 ”Kammergraver er graver med en indre trekonstruksjon, en lengde på minst 2,0 m og 
en bredde på minst 1,2 m. Graver uten spor etter en indre trekonstruksjon, men som 
har en bredde i bunnen på minst 1,5 m, betegnes også som kammergraver” 
(Eisenschmidt 1994:41).  
 
Med bakgrunn i Eisenschmidts mal er Hovet II en kammergrav. Betraktinger om 
definisjonen må imidlertid anføres, siden den er forholdsvis vid. Kammergravens 
reisverk regnes ofte som bestående av hjørnestolper, vegg, gulv og tak (Gjerpe 
2005:132, Rødsrud 2007:98). Hjørnestolpene skiller kammergraver fra kistegraver. 
Forvaring av levninger i en flyttbar trekiste er altså en kistegrav, mens en kammergrav 
er konstruert jordfast på stedet (Stylegar 2005). I bunnsjiktet på Hovet II ble det ikke 
oppdaget stolpehull, og det kan derfor være mulig å frafalle tolkningen som 
kammergrav og heller betegne den en kistegrav. I denne sammenhengen må imidlertid 
nyvinninger i byggeskikken også vurderes. I vikingtid ble det grindbygde langhuset 
utkonkurrert av laftede byggverk uten hjørnestolper. Det kan derfor være at 
hjørnestolper bortfaller i kammergraver også i vikingtiden. I så fall kan Hovet II 
likevel tolkes som en kammergrav.  
  
Spredt i gravens sørøstre fyllmasse ble det observert enkelte keramikkskår, kull og 
brente bein. Flere brente bein fra Hovet II er sannsynligvis menneskebein. Ut fra 
dekoren på leirkarfragmentene er dette rester etter minst et kar fra romertid eller 
folkevandringstid. Hoveddelen av disse funnene ble avdekket innenfor området 
benevnt S-42, men enkelte funn ble lokalisert et stykke fra konsentrasjonen. 
Romertidens gravskikk kjennetegnes ved at rensete brente bein og kull nedsettes i en 
urne, og utgravningsinformasjonen tyder på at dette er gravlevninger etter en eller 
flere urnebegravelser. Funnomstendighetene taler også for at dette var en bevisst 
handling, og ikke kun en tilfeldig ødeleggelse av en romertidsgrav. Kulletrestene og 
beinrestene var for konsentrert i graven til at det er rimelig å anta et dette kun er 
fyllmasse.  
    
Innenfor kistens rammeverk lå det flere mannsløft tunge stein (se foto 152 og 153 ). 
Ut fra at flatmarksgravene på Bikjholbergene ofte var steinsatt (Blindheim og 
Heyerdahl Larsen 1995), antyder steinkonsentrasjonen i kisten at dette også har vært 
tilfellet her. Et flertall av steinene lå i gravgjemmet og ikke i fyllmassen på utsiden av 
kisten (se foto 152 og 153). Trolig har de rast ned i kammeret da kistelokket ga etter. 
De resterende steinmarkørene har trolig blitt fjernet da åkerdriften begynte på stedet. 
Gravgjemmet er sannsynligvis ikke blitt plyndret. Det er ikke mulig å komme til 
kistens bunnplanker uten å fjerne stein. I tillegg var trekistens form flere steder 
relativt godt bevart, og hvis graven hadde blitt plyndret i nyere tid kan det formodes at 
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gravgjemmet klarere hadde vært forstyrret. Gravinventaret må derfor antas å være 
komplett. 
       
Kjønn  
Det er ikke klare kjønnsdeterminerende gjenstander i graven, og  
gjenstandskombinasjonen i den kan trekke kjønnsbestemmelsen i begge retninger. 
Saks, ildstål og bryne opptrer i både manns- og kvinnegraver (Petersen 1951). 
Funnfrekvesen av saks er dog noe høyere i mannsgraver enn i kvinnegraver, men ikke 
nok til at et mønster avtegnes (Petersen 1951:318). Nøkkelen i graven peker mot en 
kvinne, siden 183 av 328 graver med nøkler er kvinnegraver (Petersen 1951:482). 
Ambolten derimot tyder derimot mer på at det er en mann (Petersen 1951:74). 
Kjønnsbestemmelsen til avdøde i Hovet II må derfor stå ubesvart.     
 
Gravgods 
I gravens nordvestre halvdel lå det en saks (F74) av type R.443. Saksens knivblader 
pekte inn mot midten. Avstanden til kistens endepunkt i sør var mellom 0,25 og 0,30 
meter. Tradisjonelt ses redskapets funksjon i forbindelse med saueklipping 
(Blindheim og Heyerdahl Larsen 1995, Petersen 1951:312). Saueklipping har trolig 
fordret en saks med en viss størrelse, mens for eksempel tekstilarbeid kan ha foregått 
med mindre sakser. Petersen (1951:314) setter dette skillet ved 0,19 meter, og navngir 
de minste som broderisakser. Saksens lengde i Hovet II er 0,235 meter, og faller 
dermed utenfor denne kategorien. Opplysninger fra eldre historisk tid indikerer 
imidlertid at sauene ikke ble klipt med saks, men at ullen ble revet av med hendene 
(Løne 1991:38). Dette blir kalt å rua sauen. Ordet er en utledning av det 
indoeuropeiske ordet réufan, og har røtter langt tilbake i forhistorisk tid (Bjorvand og 
Lindemann 2000:737). Bruksområdet til saksen kan derfor ikke avgjøres sikkert. 
Produksjon av klesdrakt, seilduk eller tauverk er tenkelig (Blindheim og Heyerdahl 
Larsen 1995:129), og dette understøttes av nyere analysemetoder hvor tekstilrester er 
blitt funnet på saksebladene (Gjerpe 2005:103). Seilduk er imidlertid lite trolig i 
Valle. I tilknytning til saksen, 0,10 meter nedenfor den, lå en syl (F75), av type 
nærmest R.444. R.444 er imidlertid en enestående form, og sylen har flest likhetstrekk 
med Petersen: fig. 123. Sylen er ikke fullstendig bevart, og enden(e) er rustet bort. 
Bruksområdet til sylen er arbeid i lær, skinn og tre. Bruken av sylen kan settes i 
sammenheng med saksen, og deres nære plassering i graven taler for at vikingene 
forstod dem som en enhet. Opplysninger fra middelalderen i England antyder at saks 
og syl ble brukt i tilvirkningen av drakter av lær (Mould et al 2003:3235-3240). Trolig 
var dette sylens og saksens primære formål også i vikingtidens Norge.               
 
I trekistens nordøstre hjørne ble det avdekket to bryner (F77 og F78), noe som ikke er 
uvanlig i vikingtidsgraver (Resi 1987:98). Begge brynene fremviser klare 
slitasjemerker, som viser at de har vært i bruk. Objektene var med andre ord ikke 
produsert spesielt for gravritualet. I graver er brynene ofte av en lys og en mørk skifer 
(ibid), slik også de to fra Hovet II er. Nedleggelsen av to bryner antyder ulike 
bruksområder, og trolig sammenfaller størrelsen på brynet med det skjerpete 
redskapets eller våpenets dimensjon. Det minste brynet var et hengebryne lik R.425, 
mens det andre var lengre tilnærmet lik R.423. Navnet hengebryne kan diskuteres. 
Ifølge Blindheim og Heyerdahl Larsen (1995:130-131) er nålebryne en bedre 
betegnelse. Hullet i brynet behøver ikke å være en festeanordning til for eksempel et 
belteoppheng, men kan ha blitt skapt for å lette enkelte slipeprosesser av mindre 
redskaper. Hengebrynets plassering i graven og antatt plassering av liket antyder også 
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at det ikke hang på den gravlagtes formodete drakt. Dette til forskjell fra smykker, 
som ut fra gravplassering i hovedsak tolkes til å tilhøre draktutstyret (Gjerpe 2005). 
En stor del av vikingtidens bryner stammer fra Eidsborg i Telemark. Eidsborgbrynet 
deles mellom en blågrønn finkornet skifer og en sølvgrå mer grovkornet sort 
(Elfendahl & Kresten 1993:62). Brynene fra Eidsborg var imidlertid ikke enerådende 
på markedet (Thorèn 1995:12). Fra området mellom Bergen og Stavanger er det mest 
vanlig med en svært finkornet skifer med mørk gråbrun til gråfiolett farge. 
Hengebrynet fra Hovet II har et blågrønt skjær, mens det lengre brynet har en lys grå 
farge. Dette antyder at det minste brynet ble hugget ut i skiferbruddet i Eidsborg.     
 
I gravens midtre del, sannsynligvis ved den dødes hofteparti, ble det funnet et ildstål 
(F54) og en kniv (F60). Formen til ildstålet har flest likhetsrekk med R.426. Det ble 
som navnet tilsier anvendt til å slå ild med. Ildstålets plass graven i forhold til antatt 
hofteparti antyder at den opprinnelig kan ha ligget i for eksempel en skinnpose, og 
vært en del av draktutrustningen. Kniver er som sagt et vanlig gravgods. Kniven er 
tilnærmet lik Petersen, fig. 107. Kniven i Hovet II har imidlertid en sjelden detalj. I 
overgangen mellom tangen og knivbladet er det trolig surret en sølvtråd. Det finnes 
kun to andre gravfunn i Norge hvor dette har blitt observert (Petersen 1951:198). I 
hvilken grad sølvet har blitt brukt dekorativt eller til å kun forsterke overgangen 
mellom skaft og blad kan diskuteres. Det er betydelig vanskeligere eller rettere sagt 
ikke mulig å tvinne en såpass tynn jerntråd på denne måten, men organiske materialer 
kan selvsagt anvendes til dette formål. Verdien og sjeldenheten av sølvet antyder at 
dette har vært en statusmarkør. Omkring kniven ble det funnet never med tekstilrester 
på innersiden mot kniven. Dette har sannsynligvis vært en slire, men man kan ikke se 
bort fra at kniven har vært innpakket. 
 
I gravens østre del (F61) og muligens i dens sørvestre del ved hodet (F52) ble det 
funnet en ambolt (R.393), men nærmest Petersen, fig. 67. Størrelsen til ambolten 
vitner om en annen bruksmetode enn moderne typer. Ambolten ble i jernalder hamret 
ned i en trestubbe, slik at både mindre og større redskaper kunne bearbeides på den 
(Petersen 1951: 92). Ambltens størrelse gjenspeiler altså ikke de tilvirkede 
redskapenes dimensjon, men heller kostnaden på jernet.  
 
Helt ytterst i gravgjemmets nordvestre hjørne ble det funnet en nøkkel (F62) med to 
tenner, en mulig låsmekanisme (F63) og en jernring (F84). Nøkkelen kan 
typebestemmes til R.459, men er tilnærmet lik Petersen: fig. 255. Nøkkelen sto 
loddrett i graven, slik at jernringen på stangen var øverst. I vikingtid ble slike nøkler 
anvendt til å låse skrin eller trekister. Nøkkelens utseende antyder at låsmekanismen 
besto av en jernplate som ved hjelp av nøkkelen ble skjøvet til siden eller presset ned, 
slik at lokket kunne skyves bort (Ottaway 1992: 657-662). Deler av denne 
anordningen ble muligens funnet i tilknytning til nøkkelen. Jernringen ble funnet rett 
sør for låsmekanismen (se foto 181). Denne var trolig en del av et bærefeste, hvor en 
stokk eller tau ble trukket igjennom slik at kisten enklere kunne fraktes (Ottaway 
1992:648). Avstanden fra disse gjenstandene og til saksen og sylen var ikke lengre 
enn at de kan ha ligget i det vi antar har vært et treskrin. 
 
Datering  
Gravgjemmet inneholdt ikke finkronologiske lederartefakter, men fire av gravgavene 
kan gi en god pekepinn på når den ble anlagt. Ambolten er en ganske god indikator på 
at graven ikke ble anlagt i merovingertid (Petersen 1951:91). Saks opptrer i en eldre 
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(R. 442) og i en yngre form i jernalder (R. 443) (Petersen 1951:312), og sistenevnte 
ble oppdaget i Hovet II. Enkelte eksemplarer av R.443 er funnet i graver fra 
begynnelsen av 800-tallet, men saksens form peker mot en yngre datering (Petersen 
1919:51, Petersen 1951:313). Hengebrynet kan også tas til inntekt for at avdøde ble 
gravlagt i siste del av vikingtid. Av 43 bryner kan kun 8 trekkes tilbake 800-årene, 
mens hele 35 ble nedlagt i graver fra 900-tallet og opp mot overgangen til middelalder 
(Petersen 1951:256). Låsmekanismen og nøkkelen peker derimot mot en eldre 
datering. L-formete nøkler er utbredt i Nord-Europa til kun slutten av det niende 
århundre, og etter den tid blir de sjeldnere (Ottaway 1992:674). De fremlagte 
opplysningene spenner over en relativt lang periode, men hvis de ses i kombinasjonen 
innebærer det at graven anlagt en gang mellom 850 og 950 e.Kr.   
 
Gjenstandenes representativitet    
Samtlige artefakter er vanlig gravgods på Sør- og Østlandet, med unntak av ambolten. 
I Aust-Agder er saks (R.443) funnet i 3 graver, kniv i 16, ambolt i 4, nøkkel i én, 
ildstål i 2 graver og bryner i 39 graver. Tatt i betrakting av at det i Aust-Agder er 
kommet inn gjenstander fra 158 graver er antallet graver med særlig jerngjenstandene 
lavt, og gjenstandskombinasjonen i Hovet II er dermed svært egenartet i dette fylket.  
 
Sammenfatning 
Hovet II kan klassifiseres som en kammergrav, og den var trolig steinsatt men uten 
gravhaug. Det var en ubrent begravelse, hvor den gravlagte trolig var lagt med hodet 
mot sørøst. Kjønnet kan ikke bestemmes ut fra gjenstandene i graven. Gravens 
inventar, som besto av i hvert fall 7 gjenstander med ulik bruksområde, kan antyde at 
den gravlagte var en smed. I eldre tid ble betegnelsen smed anvendt på mennesker 
som syslet med håndverk, og ikke kun dagens oppfatning av smedarbeid (Bjorvand og 
Lindemann 2000:820-821). Gjenstandskombinasjonen viser nettopp dette, idet 
ambolt, saks, kniv bryner og syl kan vedlikeholde og tilvirke et vidt spekter av 
hjelpemidler. 

6.3 ANDRE NEDGRAVINGER OG STRUKTURER PÅ GRAVFELTET, C56980 

På utgravningsfeltet ble det registrert fire andre nedgravinger og et område med 
ardspor. En uviss nedgraving (S-26) og to kokegroper nord for steinsirkelen, samt et 
kraftig steinsatt stolpehull (S-28) sør for ringen. Dimensjonen på stolpehullet antyder 
at stolpen må ha tålt en høy vekt. Et forslag er at ”stolpehullet” kan ha vært 
fundamentet til en bautastein. Det er ikke uvanlig at det er bautasteiner på større 
gravfelt. Dette er imidlertid noe usikkert, og nedgravingen kan også ha hatt en annen 
funksjon. Kokegropene stammer sannsynligvis fra aktiviteter før gravfeltets 
begynnelse, men dette kan ikke med sikkerhet fastslås uten en datering.  

7. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG 

DISKUSJON. 

Det totale antall kjønnsbestemte graver fra Aust-Agder er ifølge Petersen (1951) 158, 
men med de som ikke lar seg kjønnsbestemme er fylkets totale antall graver fra yngre 
jernalder 211 (Larsen 1984). Valle kommune utmerker seg med sine 44 graver, og er 
kun forbigått av Grimstad kommune hvor gravgods fra 52 graver er innkommet i 
følge oversikten fra 1984 (Larsen 1984:174). Geografisk må stedet sies å være en del 
av innlandet, og avstanden er langt kortere til fjellet enn kysten. Også i 
oldsakssammensetningen viser gravene likhet til andre funn i innlandet. Arne 
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Skjølsvold (1969) oversikt over fjellgravfunn viser at pilspisser inngår i 
gravinventaret i 14 av 43 gravfunn. Til sammenligning kan det påpekes at pilspisser 
kun ble funnet i 2 av 20 graver på Gulli, som ligger på raet i Vestfold.  
 

7.1 GRAVENE        

I gjennomgangen av gravfeltet har det blitt diskutert dateringer, den gravlagtes kjønn 
og gjenstandenes representativitet samt fremlagt opplysninger om redskapenes 
plassering i gravgjemmet og gravenes oppbygning. Gravenes gjenstander og 
gravutformingene faller godt innenfor vikingtidsnormen, og kan ikke betraktes som 
særegne.  
 
Det som gjenstår er analyser av gravskikkens karakter. To spørsmål vil utdypes. I 
hvilken grad er gravskikken på Hovet en del av gravskikkomplekset i vikingtid og hva 
kommuniserte gravritualet? Sammenligningsgrunnlaget i diskusjonen vil være 
gravfeltet på Gulli, og andre graver vil kun unntaksvis trekkes inn. Analysen tar 
utgangspunkt i ritenes iboende kraft til å skille menneskets tilhørlighetsfølelse både i 
tid og rom (Bell 1992, Giddens 1984). Fremstillingen legger dessuten til grunn at 
vikingene var utøvende aktører, hvor sameksistensen ble identifisert gjennom rituelle 
handlinger (Bell 1997:81). Ut fra dette er grunntanken at jo færre avvik, dess større 
grunn til å sette et likhetstegn mellom virkelighetsforståelsen i de to geografiske 
områdene. 
 
Analyseinstrumentene i det videre arbeidet vil være en AOT-analyse (Hedeager 1992) 
og en romfordelings analyse (Gjerpe 2005:138-139). I en AOT (Antall 
OldsaksTyper)-analyse telles antall artefaktstyper og ikke antall artefakter, slik at fire 
sakser, tre ildstål og en pilspiss gir lik AOT, nemlig 1 (Hedeager 1992). Hvis 
analyseverktøyet skal gi mening må antall gjenstander fra Hovet avklares. 
Gjenstandene, jernfragmentene fra Hovet I og II, keramikken i Hovet II samt den 
mørke linjen i Hovet I må vurderes. Det er på det rene at gjenstander lagd av et 
organisk materiale i stor utstrekning ikke gjenfinnes. Bevaringsforhold er et problem, 
og vanskeliggjør en AOT-analyse. Jernfragmentene skaper også et 
usikkerhetsmoment. Er de ett objekt eller flere? Eller er fragmentene rester fra andre 
ting i graven? Jernstykkene kan være rester etter en bestemt gjenstand, som for 
eksempel en pilspiss, men de kan også være biter fra et en totalt bortkorrodert 
gjenstand. I analysen vil jerndeler med tekstilrester uten typebenevnelse, den mulige 
buen i Hovet I, keramikken i Hovet II og trerester utelates. I tillegg vil komplekset 
med jernring, nøkkel og låsmekanisme slås sammen til en oldsak.                              
 
Grav Type Utstyrskombinasjon AOT Redskapstyper 
Hovet 
I 

Kistegrav/flatmarksgrav Redskaper og 
våpen 

4 Jordbruksredskaper, 
våpenutstyr  

Hovet 
II 

Kiste/kammergrav Redskaper 7 Redskapsutstyr. 
(Smed, kjøkken, 
tekstil, snekker og 
personlig utstyr).     

Tab. 5 Oversikt over antall oldsakstyper, gjenstandskombinasjoner og redskapstyper 
på Hovet. AOT =Antall oldsakstyper. Redskapstyper etter Jan Petersen 1951.  
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AOT - verdien ligger noe under gjennomsnittet fra Gulli (Gjerpe 2007:114), men 
avviker ikke betydelig. I henhold til analyseresultatet ble altså gravene på Hovet og 
Gulli anlagt av individer med en lik forståelseshorisont. Analysen maler imidlertid 
med bred pensel, og antyder først og fremst den gravlagtes status. Gravinventarets 
plassering i gravene må kartlegges nøyere for å eventuelt tydeligere synliggjøre at 
begravelsene fra Hovet og Gulli sprang ut fra et felles verdenssyn.  
 
I tabell 5 er redskapstypene oppført. I Hovet I har jeg betraktet sigden og den mulige 
lauvkniven som jordbruksredskaper, kniven som et personlig utstyr og og pilspissene 
som våpenutstyr. I Hovet II er ildstålet, brynene og saksen kategorisert under 
henholdsvis kjøkkenredskap, snekkerredskap og tekstilredskap. Kniven er også et 
snekkerredskap. Ambolten er et tydelig smedredskap, mens sylen kan underordnes 
snekkerens redskap. Nøkkelkomplekset tolkes som personlig utstyr.  
 
Gravene på Gulli er oppdelt i lengderetningen fra hodet mot føttene i følgende rom, et 
utstyrsrom ovenfor hodet (1), et personligrom langs kroppen (2), et økonomirom ved 
føttene (3) og et offerrom i gravens ende (4) (Gjerpe 2005:138). Analysen fra Gulli 
viste at utstyrsrommet ikke var forbeholdt statusfremmende utstyr, men at denne 
gjenstandstypen var nedlagt i det personlige rommet. I økonomirommet ble 
håndverket til avdøde belyst, mens offerrommet avspeiler den dødes rituelle rolle. 
Spesifikt fremtrer følgende mønster på Gulli. Redskaper ble registrert i samtlige rom, 
men med en hovedvekt i rom 2. Våpen viser også en til tendens til å tilhøre rom 2, 
dog med unntak av spyd. Tilknyttet økonomirommet er kjeler, smedutstyr, 
hesteutstyr, spinnehjul og sigder. Mens rom 1, ved hodet, rommer kniv og bryne 
(Gjerpe 2005:141). Skillet mellom rommene kan diskuteres, siden avdødes gravlagte 
himmelretning i mange tilfeller er svært usikker. I Hovet II kunne med relativt god 
sikkerhet hodets plassering avgjøres, men dette var ikke tilfelle i Hovet I. Med 
bakgrunn i jernfragmentene med tekstilrester er det imidlertid rimelig å anta at den 
gravlagte i begge gravene lå med hodet mot sør. Med dette forbeholdet representerer 
gravgodset i Hovet I rom 1 og rom 2, mens gravgodset i Hovet II var plassert i rom 1, 
2 og 3. I Hovet I ble sigden, pilspissene og lauvkniven (sigd) funnet i det personlige 
rommet/utstyrrommet, mens kniven ble funnet i det personlige rommet. Hovet I sin 
gjenstandsplassering sammenfaller delvis med Gulli. Når det gjelder utplasseringen i 
Hovet II er bildet mer harmonisk. Økonomirommet på Gulli var forbeholdt ”yrkes” 
gjenstander. Lokaliseringen av brynene, sylen, saksen, ambolten og nøkkelen i rom 3 i 
Hovet II sammenfaller med dette mønsteret, dersom brynenes innpass i dette rommet 
utelates. På Gulli var brynet nedlagt i rom 1, men antall bryner er lavt og dessuten kan 
de absolutt tolkes til å være en håndverksgjenstand. På samme måte som på Gulli er 
plasseringen av ildstålet og kniven i rom 2. Et eneste klart unntak kan anføres, og det 
er plasseringen av den mulige ambolten i rom 1 i Hovet II. I tillegg vil et særtrekk 
fremheves. I Hovet I ble sigden lokalisert i dens sørlige halvdel, 0,05-0,10 meter vest 
for dens midtlinje. På Gulligravfeltet er hovedtendensen at sigden ligger i gravens 
vestre side (Gjerpe 2005:140), og korresponderer altså med Hovet I. Ut fra den 
komparative analysen kan det påstås at gravene på Gulli og Hovet har klare 
likehetstrekk. Hvilke implikasjoner har dette? Kunnskapen indikerer ikke bare at 
menneskets forståelseshorisont i Valle og på Gulli var nedfelt i den samme 
verdensanskuelse, men også at dette kom til uttrykk i gravritualet. Interessant å 
bemerke er at kammergraven fremviser et klarere likhetsmønster til Gulli enn 
flatmarksgraven. 
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Gravskikken er uten tvil sentral i fortolkninger av vikingtidens sosiale strukturer. De 
konkrete forestillingene de etterlevende kanaliserte gjennom gravritualet ligger 
imidlertid i mørke, og er kompliserte å belyse. Ut fra et marxistisk teoretisk ståsted 
kan gravfelt tolkes som en politisk arena hvor makt ble etablert og konsolidert 
(Hedeager 1990). Bjørn Myhre (2003) tar opp denne tråden i sine tolkninger av 
gravfeltet på Borre i Vestfold. Slekters forsøk på maktetableringer kan ha blitt 
kommunisert både gjennom haugers størrelse, dens inventar, haugbrott og sekundære 
begravelser i storhauger (Ibid.). Manifestasjonen av makt på gravfelt er ikke en ny 
tolkning, men er derimot et gjennomgående tema i forskning omkring gravskikk (se 
blant annet Solberg 1985, Forseth 2003). Kammergravene inngår også i denne 
tolkningsrammen. Frans Arne Stylegar (2005:174) hevder at kammergraver er spor 
etter vikingtidens aristokratiske sfære. Gravtypen er med andre ord forbeholdt 
mennesker med makt og status. Selve kammeret er etter gravlegningen i forhold til 
gravhaugen ikke visuelt synlig, og dens betydning vil kun opprettholdes og 
kommuniseres via mennesker. Dette gjelder også gravens inventar, som kun i et kort 
tidsrom synliggjøres til samfunnet. Kommunikasjonskraften til et gravritual er 
tidsbestemt, og særlig gravgodset er i etterkant av begravelsen en svakere 
statusmarkør. Med bakgrunn i dette kan ikke tidsaspektet nedtones, og hvis gravfelt 
var en maktarena vil det forventes at gravritualet var en prosess som pågikk over et 
langt tidsrom, slik at et høyt antall mennesker fikk et innblikk i det (Oestigaard og 
Goldhahn 2006). Dette harmonerer med Ibn Fadlins skildring av en vikingbegravelse 
rundt 900 e.Kr.. I hans beskrivelse tok det flere dager fra lederskikkelsen i samfunnet 
døde til dødsferden var gjennomført. Oppføringen av et mulig kammer i Hovet II og 
en sirlig utplassering av gravinventaret indikerer at avdøde lå på lid de parade. Men 
hva ble kommunisert? Oestigaard og Goldhahn (2006) påstår at gravferder var på 
bakgrunn av utveksling av gaver kimen til opprettholdelsen av et kontaktnett og 
allianser mellom mennesker, og at alliansebåndene ble vevet sammen over vide 
geografiske arealer. Gavegiving kan i dag etterspores i et eksotisk og importert 
gravgods (Oestigaard og Goldhahn 2006:33). Gravenes varierte utstyr på Hovet 
forteller derimot at gravgodset fortrinnsvis reflekterer avdødes beskjeftigelse, og at 
samtlige gjenstander ganske visst var avdødes eiendom. Gravinventaret ble trolig ikke 
utvalgt av tilreisende eller avdødes ætt i et forsøk på konsolidere makt, ettersom dette 
høyst sannsynlig hadde ført til at gravene hadde rommet både like artefakttyper og 
hadde vært rikere utstyrt. Et annet innblikk i gravritualet kan oppnås gjennom 
vikingenes verdensbilde.  
 
I vikingenes verdensbilde kunne guder og jotner opptre og bevege seg mellom deres 
ulike domener. Et godt eksempel er guden Loke, som er selve materialiseringen og 
symbolet på tvetydigheten i vikingens bevissthet (Steinsland 2005:141, 228-236). 
Livet etter døden er kraftig nedtonet i den norrøne idéverdenen. De døde løftes ikke 
nødvendigvis opp til gudene, men de lever derimot ofte videre i en underverden 
(Shjødt 2004:124). Kun ærerike dødsfall, som for eksempel krigerens fall i strid, 
kunne opphøye dem til Odins bord (Solli 2005:36). Men menneskets påvirkingskraft 
er ikke stor i norrøn mytologi. Fremtidens ragnarok kan ikke hindres, og menneskets 
handlinger endrer ikke dette bildet. Vikingene var med på reisen enten de ville det 
eller ikke. Forestillingen er diametralt forskjellig fra kristendommens forkynnelse. 
Begravelsesritualet var ut fra dette ikke en handling, hvor kimen til atferdsmønsteret 
var menneskets redsel og frykt for å dømmes av gudene, men det har istedenfor et 
jordnært skjær over seg. Årsakssammenhengen mellom gjenstadene i graven og 
menneskets bevissthet kan fortolkes med bakgrunn i menneskets bånd til ætten og 
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eierskap. Vikingenes eksistens kretset rundt en slektsbåndakse, og uten ætten hadde 
enkeltindividet intet sikkerhetsnett og de var utstøtt. Ærebegrepet er essensielt i 
forståelse av vikingtidssamfunnet, og det var ættens plikt å gjenopprette tapt ære 
(Solli 2004:277). I denne virkelighetsforståelsen kan gravritualet forstås. Ritualer 
opprettholder menneskets tankekosmos, og reflekterer verdensordenen (Giddens 
1984, Bell 1992, 1997). Verdensbildet gjenfødes i rituelle utførelser, og viderebringer 
tankesettet over generasjonskløftene. Riter er her limet mellom generasjonene, og 
årsaken til at livsnerven revitaliseres. Gravgodset kan fortolkes inn i denne 
forståelseshorisonten, og gjenspeiler vikingens troskap til eierskap og til ætten. 
Individets gjenstander er tilegnet gjennom livet, og er hans/hennes personlige utstyr. I 
mytene frontes nettopp gudenes attributter, og et gjennomgripende tema er at gudene 
ved å bli fratatt sine kjennemerker mister ære. Denne kunnskapen inviterer til at det er 
sterke bånd mellom eiendelene og den døde som ikke kan brytes i dødsøyeblikket, 
men må videreføres og kommuniseres i gravritualet. Gravinventaret reflekterer med 
andre ord ikke en reise eller oppfatning av livet på den andre siden, men kan forstås i 
tilknytning til livet på jorden og er en videreføring av de levendes tenkesett.  

7.2 STEINSIRKELEN  

Fotkjeder fins på gravfelt gjennom hele jernalderen, og fotkjeden på Hovet inngår i en 
praksis som geografisk er kjent fra hele Østlandet (Solberg 2001). I gjennomgangen 
av fotkjeden har jeg vist at den er avbrutt flere steder. Disse bruddene er viktige for å 
forstå dens betydning.  
 
Hva kommuniserte så fotkjeden? Gro Steinslands (2005) tolkninger av den norrøne 
forestillingsverdenen kan projiseres ned på steinmonumentet. Myteverdenen er skapt 
av mennesket, og det er i menneskets interesse å opprettholde mytenes kraft, ettersom 
de er menneskets fellesplattform. Uten myter vil en felleskapsfølelse forvitre, og 
vikingsamfunnet ville ha mistet en sentral byggestein. I ritualet ble mytene 
gjenoppfrisket, og fortsatte med andre ord å leve videre i vikingenes minne. En 
nærliggende tanke er derfor å forstå bygningen av steinsirkelen og dens ritualer med 
dette utgangspunktet. I norrøn kosmologi er gudenes Åsgård i sentrum. Menneskene 
befinner seg i det omkringliggende Midtgard, mens jotnene, gudenes motstandere, 
opptrer i den ytterste sirkelen (Steinsland 2005:98-99). Jotnene er verdens kaoskrefter, 
og må tøyles og utestenges fra gudenes verden, dog ikke totalt (Steinsland 2005:140-
141). Ut fra strukturfunksjonalistisk teori kan vikingenes sirkelformete 
virkelighetsbilde implementeres direkte på fotkjeden. Åsgård ble oppført med en mur 
rundt, ved hjelp av en hest, Svadilfare, men arbeidet ble ikke fullbyrdet. I dette 
perspektivet er sirkelens midtpunkt Åsgård, kantkjeden representerer muren rundt, 
mens den omsluttete fotgrøftens ild kommuniserte et forsøk på å avsperre jotnene fra 
gudenes og menneskets domener. Bisselet utenfor åpning A knytter sirkelens 
oppføringsprosess til en hest, og kan symbolisere myten om Svadilfare. Steinsirkelen 
kan med andre ord være en metafor på menneskenes eller gudens kamp for å beskytte 
Åsgård ovenfor jordens kaoskrefter. Avbruddene i fotkjeden kan også fostås i denne 
konteksten, ettersom muren rundt Åsgård aldri ble ferdig og at det i vikingens 
verdenssyn eksisterte en tro på at kontakt mellom guder og jotner var nødvendig 
(Steinsland 2005: 140-141). Brennende sirkler hadde også en mytisk klang i vikingens 
verdensorden. Dette kan gjenfinnes i sagaen om Sigurds kamp. Kamphanene viste 
djervhet ved å hoppe med hest gjennom en omsluttet sirkel av ild.  
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I alle religioner fins det hellige gjenstander og steder hvor nærkontakten til 
guddommene oppleves sterkere (Sharpe 1983:49-62). Mennesket oppsøker det hellige 
stedet når sentrale riter skal utføres. I kristendommen er det rituelle møtepunktet 
kirken. I den hedenske skikk kan gravhaugen ha vært det stedet hvor menneskene 
kom nærmest gudene. Gravhaugens sentrum ble innenfor vikingenes 
forestillingskosmos et bilde på Åsgård, gudenes hjemsted, og var med denne 
bakgrunn det stedet mennesket følte at båndet til æsene var sterkest. I sagaene er det 
beretninger om at gravhaugen ble oppsøkt i et forsøk på å frembinge visjoner og 
spådommer om fremtiden (Davidson 1964:152-156, Solli 2005:37). Gudene hadde 
kjennskap til fremtiden, og kontakt med dem kunne gi de levende 
fremtidskunnskaper. Betydningen av ordet horg kan også være til hjelp. Det norrøne 
ordet betyr en steinsetting (Steinsland 2005:284), og muligens ble det ofret til gudene 
der. Hvis dette studeres i kombinasjon med gårdsnavnet Hovet, kan det impliseres at 
navnet og steinringen understøtter hverandre. Muligens var dette et kultsted i 
vikingtid, hvor hellige handlinger kommuniserte vikingenes forståelsesramme og var 
samlende begivenheter.  

6. AVSLUTNING 

I forbindelse med en ny vannledning utførte Aust-Agder fylkeskommune en 
registrering i Valle kommune for å avklare om automatisk fredete kulturminner kom i 
konflikt med den. Aust-Agder fylkeskommune registerte en rekke kokegroper, 
nedgravinger samt en fotkjede og en mulig grav i forbindelse med registreringsarbeid. 
KHM forventet derfor å avdekke et eller flere gravminner. Utgravingen oppfylte 
antakelsen fra registreringen, og to graver samt en fotkjede og en fotgrøft ble 
gransket. Antall graver fra dette området i Norge er fåtallig, og begge gravminnene 
kan av den grunn kaste nytt lys over jernaldernes gravskikk både i et regionalt og i et 
overregionalt perspektiv. Utover dette ble fem kokegroper, et stolpehull og tre ukjente 
nedgravinger undersøkt.    
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE FRA LOKALITET A. 

Struktur
nummer 

Strukturtype 
Form i 
Flate 

Dia
met
er 

Leng
de 

Bredde 
Dybde i 
profil 

Beskrivelse 

S-5 Kokegrop Oval 0 92 77 18 Kokegropen var godt markert og 
avgrenset i både plan og profil. 

S-6 Grop / 
nedgravning 

Oval 0 200 150 15 Nedgravingen var godt markert i 
både plan og profil, men ikke 
klart avgrenset. Det var flere 
mindre stein (10-15 cm) i 
nedravingen og kull. Flertallet 
av steinene var imidlertid ikke 
skjørbrent. Dette kan likevel ha 
vært en kokegrop. 

S-8 Grop / 
nedgravning 

Rund 120 0 0 0 S-8, S-9 og S-16 skjærte inn i 
hverandre. Stratigrafisk var det 
mulig å se at S-8 var eldre enn 
S-9. S-8 var en steinpakket 
nedgraving. Nedgravingen var 
godt markert i plan og profil. 
Den rommet 60 liter 
varmepåvirket stein, men den 
var trolig ikke en kokegrop. 
Funksjon uviss. 

S-9 Ildsted Rund 60 0 0 14 Ildstedet var gravd ned i S-16 og 
S-8, og var med andre ord yngre 
enn disse. Det var godt markert 
og avgrenset i både plan og 
profil. 

S-10 Avskrevet - - - - - Avskrevet 

S-16 Grop / 
nedgravning 

Ujevn 0 0 0 11 S-16 ble ikke helt avdekket, den 
forsvant inn i sjaktkanten mot 
vest. Dette kan være 
utkastete/utvaskete masser fra 
ildstedet eller S-8. Terrenget falt 
i denne retningen. 

 
 



Gnr. 65/1 m.fl.. , Valle kommune  Saksnr. 06/14358 

 31Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

8.2 STRUKTURLISTE FRA LOKALITET B  

 

Strukturnummer Strukturtype 
Form i 
Flate 

Lengde Bredde Diameter
Dybde 
i profil 

Beskrivelse 

S-1 Grop / 
nedgravning 

Rektangulær 220 180 0 26 Trolig fra nyere tid. Det ble 
funnet en tegl bit i bunn. 

S-2 Kokegrop Ujevn 159 137 0 16 Tydelig markert kokgrop i 
både plan og profil. Den 
hadde et tydelig kullag i 
bunn. Tangerte S-3, men 
ikke mulig å se hvilken som 
var anlagt først. 

S-3 Kokegrop Rektangulær 190 120 0 13 Tydelig markert kokgrop i 
både plan og profil. Den 
hadde et tydelig kullag i 
bunn. Tangerte S-2, men 
ikke mulig å se hvilken som 
var anlagt først. 

 
 

8.3 STRUKTURLISTE FRA LOKALITET C.  

 

Str.nr. Strukturtype Kontekst Form i Flate 
Lengd

e 
Bredd

e 
Diamete

r 

Dybd
e i 

profil 
Beskrivelse 

S-19 Kokegrop  Oval 180 140 0 18 Kokegropen var godt 
markert og avgrenset i 
plan og profil. Det var 
ikke et tydelig kullag i 
bunn. 

S-20 Avskrevet   0 0 0 0 Avskrevet. 

S-21 Kokegrop   0 0 0 0 Kokegrop. Ikke utgravd. 

S-22 Avskrevet   0 0 0 0 Avskrevet. 

S-23 Avskrevet   0 0 0 0 Avskrevet. 

S-24 Avskrevet   0 0 0 0 Avskrevet. 

S-25 Avskrevet   0 0 0 0 Avskrevet. 

S-26 Ildsted  Rund 110 100 0 20 Dette var et mulig ildsted. 
Nedgravingen var tydelig 
markert og avgrenset i 
både plan og profil. I 
bunn var det et kullag. 

S-27 Grop / 
nedgravning 

 Rund 0 0 180 80 Nedgravingen bestod av 
en kampestein. Den var 
nedgravd innenfor en 
fotkjede. Nedgravingen 
var tydelig markert og 
avgrenset. Langs kanten 
til steinen var det kull og 
skjørbrent stein. I bunn 
av nedgravingen ble 
ytterligere en struktur 
markert, S-40. Dette var 
imidlertid kun et tynt lag 
med jordmasse. 
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Str.nr. Strukturtype Kontekst Form i Flate 
Lengd

e 
Bredd

e 
Diamete

r 

Dybd
e i 

profil 
Beskrivelse 

S-28 Stolpehull Gravfelt Oval 128 100 0 92 Nedgravingen var kraftig 
steinsatt. Den var klart 
markert og avgrenset i 
både plan og profil. Det 
var ikke lignende 
nedgravinger på feltet, og 
funksjonen er uviss. Et 
forslag er at dette kan ha 
vært fundamentet til en 
bautastein. 

S-29 Grav Gravfelt Rektangulær 225 180 0 60 Nedgravingen var klart 
markert, men noe uklart 
avgrenset i plan. Det var 
en tydelig steinsetting 
lengst i sør. I dette 
området ble det også ved 
opprensing funnet kull, 
brent bein og keramikk. 
Det ble derfor bestemt å 
snitte nedgravingen på 
tvers for å avklare hva 
dette laget var. Det ble 
avklart at dette var 
fyllmasse, og at selve 
graven fortsatte mot nord. 
S-29 var kraftig steinsatt. 
Ut fra mål kan graven 
defineres som en 
kammergrav. Det var 
mulig å skille mellom en 
nedgraving, og en kiste 
(kammer?). 
Nedgravingen fikk to S-
nummer til. Den mulige 
indre kisten ble benevnt 
med S-44, og området 
med kull, keramikk og 
brente bein fikk 
nummeret S-42. 

S-30 Grav Gravfelt Rektangulær 215 100 0 26 Graven var relativt 
tydelig markert og 
avgrenset. Dette var 
trolig en kistegrav. I 
beskrivelsen av graven er 
også S-31, S-36 og S-37 
benyttet. S-31 er trolig 
fyllmasse utenfor selve 
kisten. S-37 er muligens 
kistekanten. S-36 er 
området utenfor 
kistekanten som her var 
betydelig klarere enn 
rundt resten av graven. 
Samtlige gjenstander ble 
funnet i gravens midt 
eller sørlig halvdel. 
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Str.nr. Strukturtype Kontekst Form i Flate 
Lengd

e 
Bredd

e 
Diamete

r 

Dybd
e i 

profil 
Beskrivelse 

S-31 Grav Gravfelt  0 0 0 0 Se beskrivelse S-30. 

S-32 Annet Gravfelt  0 0 0 0 Eldre 
markoverflate/haugmasse
r innenfor fotkjeden. Fet 
jordmasse. 

S-33 Fotgrøft Gravfelt Rund 0 0 0 0 Fotgrøft rundt fotkjede. 
Fotgrøften målte fra 0,30 
meter til 1,80 meter. 

S-34 Annet Gravfelt  0 0 0 0 Forstyrret område 
nedenfor fotkjeden i sør. 
Ikke undersøkt nærmere. 

S-35 Fotgrøft Gravfelt. Ujevn 0 0 0 0 Tydelige kullrester i 
fotgrøften. 

S-36 Annet Gravfelt  0 0 0 0 Mørkere parti i S-31. Se 
beskrivelse i S-30. 

S-37    0 0 0 0 Mørk stripe i S-30. For 
nærmere beskrivelse se 
S-30. 

S-38 Fotgrøft Gravfelt Ujevn 0 0 0 0 Tydelig kullag i 
fotgrøften. 

S-39 Stolpehull Gravfelt. Rund 0 0 0 0 Mulig stolpehull. 
Stolpehullet kom til syne 
i profilkant 

S-40 Grop / 
nedgravning 

  0 0 0 0 Dette nummeret benevner 
jordmasse under 
kampsteinen. Dette er 
kun nedfalte jordmasser 
da nedgraving ble gravd. 

S-41 Avskrevet   0 0 0 0 Avskrevet. 

S-42 Annet Gravmin
ne 

 0 0 0 0 Dette er et kullholdig lag 
med brente bein og 
enkelte keramikkskår 
funnet i S-29. 

S-43 Grop / 
nedgravning 

Gravfelt Oval 74 41 0 5 Strukturen ble ikke 
tegnet. Dette var kun en 
grunn nedgraving. 
Usikker funksjon, kan 
være natur. 

S-44 Annet Gravfelt  190 91 0 60 Dette nummeret benevner 
den mulig 
trekisten/kammeret i S-
29. 

S-45 Fotgrøft Gravfelt  0 0 0 0 Dette benevner et tydelig 
kullag i fotgrøften. 

S-46 Annet   0 0 0 0 Dette nummeret benevner 
kullprøve 22. 

 

8.4. FUNNLISTE  

C-nr. Funn
-nr. 
(felt) 

Kontekst/s
truktur 

Gjenstand(er)  St. mål 
(cm) 

Materiale Kommentar  



Gnr. 65/1 m.fl.. , Valle kommune  Saksnr. 06/14358 

 34Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

C56975/1 F1 S-6 Slagg   Funnet ved 
opprensing 

- F2 S-11 - - - Forkastet 
- F3 S-12 - - - Forkastet 
- F4 S-3 - - - Forkastet 
C56979/6 F5 S-

33/fotgrøft 
Keramikkskår 
m/dekor 

3,5 x 3,0 Keramikk Finmagret 
keramikkskår med 
linjedekor 

C56979/5 F6 S-32 Slagg 2,9 cm x 
1,7 cm 

 Funnet ved 
opprensing 

C56980/1 F7 S-27 Brent bein   Funnet i lag 1 
C56978/1 F8 S-30 Pilspiss  L. 9,8, B. 

1,5 
Jern Svært korrodert 

C56978/14 F9 S-30 Slagg 2,5 x 1,7 Slagg  
C56979/3 F10 S-35 Krampe? L. 3,1 og L. 

2,2 cm. 
Jern Gjenstanden er 

avbrutt i to 
C56979/4 F11 S-35 Krampe? L. 4,3 og L. 

3,0 cm. 
Jern Gjenstanden er 

avbrutt i to 
C56979/8 F12 S-35 Keramikk Største 

skår: 1,7 
cm x 1 cm. 

Keramikk Uvanlig 
keramikktype 

C56978 F13 S-30 Mørk linje Bueskaft? Tre Forkastet 
C56979/7 F14 S-33 Keramikk 3 x 1,8 Keramikk Fint magret 
C56978/8 F15 S-30 Draktutstyr? L. 5, B. 2,7 

og L. 2,8 
og B. 1,9  

Jern/tekstil To deler. 

C56978/9 F16 S-30 Draktutstyr? L. 2,7 og B. 
1,9  

Jern/tekstil  

C56978/2 F17 S-30 Pilspiss L. 9, og 
største B. 2 

Jern   

C56978/15 F18 S-30 Uviss/tetn. mat.  Organisk Dette er muligens 
tetnings materiale 
av harpiks.  

C56978/10 F19 S-30 Nagler? L. 1,7, B. 
1,0 og L. 
1,7 og B. 
1,1  

Jern  

C56978 F20 S-30 Tetn. mat.  Organisk Sendt til analyse 
C56978/6 F21 S-30 Sigd L. 10,5, B. 

2,5 (maks) 
Jern Sigden er ikke 

fullstendig bevart.  
C56978/7 F22 S-30 Sigd? L. 7,6 cm, 

B. 2,3 
Jern Det er bevart 

tekstilrester. Har 
trolig vært 
innpakket i tekstil. 
Gjenstanden er 
ikke fullstendig 
bevart.  

C56978/3 F23 S-30 Pilspiss L. 10,8 B. 
2,4  

Jern Det er bevart 
lintråd og rester 
etter selve 
pilskaftet. 

C56978 F24 S-30 Trefragment  Organisk Forkastet 
C56978/11 F25 S-30 Draktutstyr? L. 2,8, B. 

1,6,  L. 2,3 
og B. 1,7 , 
L. 2,6 og B. 
1,2 og L. 
1,8,  B. 1,4 

Jern/tekstil Funnet i fire deler. 
Tekstilrester på tre 
av dem. 

C56978/12 F26 S-30 Draktutstyr? L. 4,5, B. Jern/tekstil To deler.  
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2,9 og L. 
3,3 og B. 
1,1  

C56978/4 F27 S-30 Pilspiss L. 10,7. B. 
1,8 

Jern Svært korrodert 

C56978/5 F28 S-30 Kniv L. 6,2. B. 
1,3. 

Jern Knivbladet er kun 
fragmentarisk 
bevart. Det er 
trerester bevart på 
tangen. 

C56978 F29 S-30 Trefragment   Organisk Forkastet 
C56978 F30 S-30 Trefragment   Organisk Forkastet 
C56977/20 F31 S-29 Keramikk 2,6 x 2,7 Keramikk Et skår 
C56977/32 F32 S-29 Brent bein  Organisk  
C56977/33 F33 S-29 Brent bein  Organisk  
C56977/34 F34 S-29 Brent bein  Organisk  
C56977 F35 S-29 Trefragment   Organisk Forkastet 
C56978/13 F36 S-30 Draktutstyr? L. 1,5, B. 

1,4 og L. 
1,9 og B. 
1,1 

Jern/tekstil To deler 

C56977/35 F37 S-29 Brent bein  Organisk  
C56977/36 F38 S-29 Brent bein  Organisk  
C56977/21 F39 S-29 Keramikk 2,5 x 2,2 Keramikk Et skår med linje 

og grop dekor  
C56977/22 F40 S-29 Keramikk 2,2 x 1,6 Keramikk Et skår 
C56977/38 F41 S-29 Ukjent - Organisk Bein?Hodeskalle? 
C56977 F42 S-29 Kisterester?  Organisk Forkastet 
C56977 F43 S-29 Trefragment/trekist

ekant  
 Organisk Forkastet 

C56977/13 F44 S-29 Draktutstyr? Største 
mål: L. 2,2, 
B., 1,8  

Jern/tekstil 8 fragmenter 

C56977/23 F45 S-29 Keramikk 3,1 x 2,2 Keramikk Et skår med  linje 
og punkt dekor  

C56977 F46 S-29 Trerester   Organisk Forkastet 
C56977/24 F47 S-29 Keramikk 3,5 x 2,2 

(største) 
 3 skår med  linje 

og punkt dekor 
dekor 

C56977/25 F48 S-29 Keramikk 5 x 3,2  1 skår med  linje 
og punkt dekor  

C56977/28 F49 S-29 Bekledning? Stl. 2 cm. Lær  
C56977/14 F50 S-29 Draktutstyr? L. 2,2 cm x 

B., 1,7 cm. 
(største) 

Mineralisert 
tekstil 

5 fragmenter 

C56977/15 F51 S-29 Draktutstyr? L. 2,4, B., 
1,9 og L. 
2,2, B. 1,4 

Jern/tekstil Svært korrodert 

C56977/16 F52 S-29 Draktutstyr/Ambolt? L. 4,8, B., 
3,2, T. 1,8. 

Jern/tekstil Svært korrodert 

C56977 F53 S-29 Uviss  Organisk Forkastet 
C56977/2 F54 S-29 Ildstål L. 6, H. 2,2 Jern Svært korrodert 
C56977/17 F55 S-29 Uviss L. 6,0, . B. 

2,4 
Jern Mulig beslag 

C56977 F56 S-29 Tetn mat?  Organisk Forkastet 
C56977 F57 S-29 Trerester   Organisk Forkastet 
C56977/29 F58 S-29 Tetn. mat  Organisk Dette er usikkert 
C56977/18 F59 S-29 Draktutstyr?  Jern/tekstil  
C56977/8 F60 S-29 Kniv Totale Trerester/never  Funnet i tre deler. 
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lengde 
minst 15 
cm    

Det er tvinnet en 
sølvtråd rundt 
overgangen fra 
skaft til blad.    

C56977/7 F61 S-29 Ambolt L. 8 cm, H. 
5 cm og T. 
3 cm. 

Jern/tekstil Svært korrodert. 
På enkete 
fragmenter er det 
bevart tekstilrester.  

C56977/3 F62 S-29 Nøkkel L. ca. 24 
cm. 

Jern Nøkkelen har en L-
form. 

C56977/4 F63 S-29 Trerester med 
mulig 
låsemekanisme 

L. 12,5 og 
største 
bredde 5,5 
cm 

Jern, tre Dette er trolig en 
skyvelåsmekanism
e. 

C56979/1 F64 S-
33/fotgrøft 

Bissel L. 19 cm, 
sirkler: 8,5-
9 cm i 
diameter. 

Jern  

C56977 F65 S-29 Tetn. mat.?  Organisk Sendt til analyse 
C56977 F66 S-29 Tetn. mat.?  Organisk Forkastet 
C56977/26 F67 S-29 Keramikk 7 x 5 Keramikk Bunnskår 
C56977 F68 S-29 Moderne  Organisk Forkastet 
C56979/8 F69 S-35 Keramikk Stl. 8,9 cm 

x 5 cm.  
Keramikk Uvanlig 

keramikktype. Tre 
skår. 

C56977/30 F70 S-29 Tetn. mat.?  Organisk Dette er usikkert 
C56977 F71 S-29 Uviss  Tre Forkastet 
C56977/19 F72 S-29 Uviss L. 6,3 og 

2,1 
(største)   

Jern Mulig beslag. I 5 
fragmenter 

C56977/12 F73 S-29 Nagle  Jern   
C56977/1 F74 S-29 Saks (R.443)  L., 23  Jern Det ene bladet på 

saksen er avbrutt.  
C56977/6 F75 S-29 Syl? Svært usikker 

tolkning 
Stl. 4,7 cm, 
br. 1,1 cm 

Jern Funnet i seks 
fragmenter.   

C56977/31 F76 S-29 Tetn.mat.?  Organisk Dette er usikkert  
C56977/9 F77 S-29 Bryne L. 34,2, B. 

2,4  
Stein/skifer Mulig 

eidsborgskifer 
C56977/8 F78 S-29 Bryne/hengebryne L. 11,5, B. 

1,9, T. 0,8.  
Stein/skifer Mulig 

eidsborgskifer 
C56977/11 F79 S-29 To nagler B. 2,6, 

H.1,5 og  
B. 2,0, 
H.1,5  

Jern, trerester  Har trolig hatt en 
funksjon på 
treskrinet. 
4 fragmenter  

C56979/2 F80 S-
33/fotgrøft 

Grytehank   L. 38,2, B. 
1,3 

Jern Forvridd grytehank 
til jerngryte. 

C56977/27 F81 S-42 Keramikk Stl. 3,5 x 
3,7 

Keramikk 8 skår. Ett med 
linjedekor 

C56977/37 F82 S-42 Brent bein   Funnet i kullprøve 
C56977/37 F83 S-42 Brent bein   Funnet i kullprøve 
C56977/5 F84 

(F62-
63) 

S-29 Jernring Diameter 
ytterst: 
4,25, indre 
diameter i 
ringen 
3,35. 

Jern Ringen ble funnet 
rett sør for 
låsemekanismen 
og nøkkelen. 
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8.5 KULLPRØVELISTE 

Prøv
enr. 

Str.nr. C-nr. Beta
-nr. 

Type Gram Tresla
g 

Kommentar C14-
dat. 

KP1 S9 C56975/6 - Ildsted  - Tatt fra 0,10 
m ned  

- 

KP2 S9 C56975/7 - Ildsted  - Tatt ved 
graving av 
rester, ca 
0,05 m ned   

- 

KP3 S16 C56975/8 - Kokegrop  - Tatt fra profil 
ca 0,05 m 
ned. 

- 

KP4 S6 C56975/3 - Kokegrop  - Tatt fra under 
steinlag mot 
nord  

- 

KP5 S8 C56975/5 - Kokegrop  - Tatt fra profil 
ca 0,10 m 
ned.  

- 

KP6 S6 C56975/4 - Kokegrop  - Tatt fra under 
steinlag i 
profil mot sør 

- 

KP7 S5 C56975/2 - Kokegrop  - Tatt ved 
snitting, ca 
0,05 m ned.  

- 

KP8 S11 - - Avskrevet  - - Prøve 
forkastet.  

- 

KP9 S14 - - Avskrevet - - Prøve 
forkastet  

- 

KP10 S12 - - Avskrevet - - Prøve 
forkastet  

- 

KP11 S3 C56976/3 - Kokegrop  - Tatt fra 
bunnlaget av 
utgravd 
halvdel mot 
sør  

- 

KP12 S3 C56976/4 - Kokegrop  - Tatt fra 
utgravd del i 
øst, 
kullkonsentra
sjon. 

- 

KP13 S2 C56976/1 - Kokegrop  - Tatt fra 
utgravd del 
mot nord 

- 

KP14 S2 C56976/2 - Kokegrop  - Tatt fra 
vestre 
halvdel under 
utgraving. 
1,5-2 m nord 
for profilkant 
A.   

- 

KP15 S35 C 2377
74 

Fotgrøft   5 bjerk 
og 35 
furu  

Kullag, se 
kart 

Cal AD 
970-
1040 
og Cal 
AD 
1100-
1120  

KP16 S36 C  Grav  - Tatt i - 
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sørvestre 
kant mot S30 

KP17 Se kart 
? 

C 2377
70 

Fotkjede  5 bjerk 
og 20 
furu 

Tatt under 
stein ved 
inngang mot 
vest 

Cal AD 
690-
900 og 
Cal AD 
920-
950 

KP18 Fotgrøft C 2377
71 

Fotgrøft  4 bjerk 
og 16 
furu 

Tatt i 
profilkant VI-
VIII 

Cal AD 
900-
920 og 
Cal AD 
950-
1040 

KP19 S42 
(S29) 

C - Grav   Fra lag med 
brent bein 
0,05-0,10 m 
ned.  

- 

KP20 S27 C 2377
69 

Nedgraving  1 bjerk 
og 39 
furu 

Bunn ved 
profilsnitt 

Cal AD 
1470-
1660 

KP21 S42 
(S29) 

C  Grav   Fra lag ca 
0,30 m ned.  

 

KP22 - C 2377
75 

Kullag  20 
bjerk 

Tatt fra under 
stein i 
fotkjede, se 
kart 

Cal AD 
550-
660 

KP23 S38 C 2377
72 

Fotgrøft  45 
bjerk 
og 15 
furu 

Hele kullaget Cal AD 
890-
1020 

KP24 Fotgrøft C 2377
73 

Kullag  40 
bjerk 

Tatt fra kullag 
mot nord, se 
kart 

Cal AD  
680-
890 

KP25 S19 C - Kokegrop - - Hele profil 
bunn 

- 

KP26 S26 C - Nedgraving - - Fra profil 
bunn 

- 

8.6 POLLENSERIER 

  

Pollenserie 
tegn 

Str.nr. Type C-nummer Antall prøver Kommentar 

Pollenserie A -  - - Forkastet 
Pollenserie B S-27  - - Forkastet 
Pollenserie C S-30 Grav C56978/17 1-4 Tatt fra 9 cm ned 

i plan.  
Pollenserie D S-30 Grav C56978/18 1-4 Tatt i profil. 
Pollenserie E S-30 Grav C56978/19 1-4 Tatt fra 9 cm ned 

i plan 
Pollenserie F S-30 Grav C56978/20 1-4 Tatt fra rundt 

sigd. 
Pollenserie G S-29 Grav C56977/41  Tatt i profil 
Pollenserie H S-29 Grav C56977/42  Tatt rundt i lag 

med funn. 
Pollenserie I S-40 - - - Forkastet 
Pollenserie J S-40 - - - Forkastet 
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Pollenserie K S-28 Nedgraving/stolpehull C56980/5 1-5 Tatt i profil 
Pollenserie L - Ardspor C56980/6 1-2 Tatt fra ardspor 

 

8.7 FOTOLISTE 

 

 

Filmnr Motivbeskrivelse Fotograf Dato Retning mot 

Cf33944_01 S-8, plan R. Cannell 30.5 NØ 

Cf33944_02 S-8, plan R. Cannell 30.5 NØ 

Cf33944_03 S-1, plan R. Cannell 30.5 V 

Cf33944_04 S-1, S-2 og S-3, plan R. Cannell 31.5 S 

Cf33944_05 S-1, S-2 og S-3, plan R. Cannell 31.5 V 

Cf33944_06 S-8, plan R. Cannell 31.5 S 

Cf33944_07 S-9, plan R. Cannell 31.5 S 

Cf33944_08 S-8, S-9 og S-16, plan R. Cannell 31.5 V 

Cf33944_09 S-6, plan Ole Kjos 31.5 S 

Cf33944_10 S-6, plan Ole Kjos 31.5 V 

Cf33944_11 
Oversiktsfoto av lokalitet A. Tatt fra 
S-6. Ole Kjos 31.5 N 

Cf33944_12 
Oversiktsfoto av lokalitet A. Tatt fra 
S-6. Ole Kjos 31.5 S 

Cf33944_13 
S-6. Nærbilde av kullag og kvister i 
kokegrop. Ole Kjos 31.5 SSØ 

Cf33944_14 S-8, profil R. Cannell 1.6 NØ 

Cf33944_15 S-9, profil av ildsted. R. Cannell 1.6 NØ 

Cf33944_16 S-16, profil R. Cannell 1.6 NØ 

Cf33944_17 S-8, S-9 og S-16 profil. R. Cannell 1.6 NØ 

Cf33944_18 S-8, S-9 og S-16 profil og plan. R. Cannell 1.6 SV 

Cf33944_19 S-9, formgravd. R. Cannell 1.6 NØ 

Cf33944_20 S-9, formgravd. R. Cannell 1.6 NØ 

Cf33944_21 Etter utgraving av S16. R. Cannell 1.6 NØ 

Cf33944_22 Etter utgraving av S-16 med S-9. R. Cannell 1.6 NØ 

Cf33944_23 S-6, profil. Ole Kjos 1.6 SV 

Cf33944_24 S-8 og S-16 etter utgraving. R. Cannel 4.6 NV 

Cf33944_25 S-8 og S-16 etter utgraving. R. Cannell 4.6 N 

Cf33944_26 
Nærbilde av lag under undergrunn i 
S-6. Ole Kjos 4.6 S 

Cf33944_27 S-7, plan R. Cannell 4.6 SV 

Cf33944_28 S-10, plan Ole Kjos 4.6 NV 

Cf33944_29 S-7, profil R. Cannell 4.6 SV 

Cf33944_30 S-5, plan R. Cannell 4.6 SV 

Cf33944_31 S-5, plan R. Cannelll 4.6 SV 

Cf33944_32 S-5, profil R. Cannell 4.6 SV 

Cf33944_33 
Oversiktsfoto av lokalitet D. Tatt 
mot undersøkelses sjakten. Ole Kjos 4.6 SV 

Cf33944_34 
Oversiktsfoto av lokalitet D. Tatt 
mot undersøkelses sjakten. Ole Kjos 4.6 S 
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Cf33944_35 S-11, plan Ole Kjos 4.6 V 

Cf33944_36 S-11, plan R. Cannell 4.6 V 

Cf33944_37 S-14, plan Ole Kjos 4.6 N 

Cf33944_38 S-11, profil R. Cannell 5.6 Ø 

Cf33944_39 S-11, profil R. Cannell 5.6 Ø 

Cf33944_40 S-15, plan R. Cannell 5.6 NV 

Cf33944_41 S-12, plan R. Cannell 5.6 NV 

Cf33944_42 S-12, plan R. Cannell 5.6 SSV 

Cf33944_43 S-12, plan R. Cannell 5.6 Ø 

Cf33944_44 S-14, profil R. Cannell 5.6 N 

Cf33944_45 S-12, profil R. Cannell 5.6 NV 

Cf33944_46 

Oversiktfoto av lok. B. 
Nedgravingene lå under 
presenningen i midten av bildet. Ole Kjos 6.6 Ø 

Cf33944_47 
Oversiktfoto av lok. B. 
Nedgravingene lå ned mot øst. Ole Kjos 6.6 NV 

Cf33944_48 
Foto av gravrøys 20 meter øst for 
lok. B. Ole Kjos 6.6 S 

Cf33944_49 S-1, S-2, S-3 i plan. Ole Kjos 6.6 V 

Cf33944_50 S-1, S-2, S-3 i plan. Ole Kjos 6.6 N 

Cf33944_51 S2 og S3, plan Ole Kjos 7.6 N 

Cf33944_52 S1, plan Ole Kjos 7.6 Ø 

Cf33944_53 S-4, plan Ole Kjos 7.6 S 

Cf33944_54 S-4, profil Ole Kjos 7.6 N 

Cf33944_55 S-3, kullag sør for profil A. Ole Kjos 7.6 Ø 

Cf33944_56 S1, første kvadrant. R. Cannell 7.6 SØ 

Cf33944_57 S1, første kvadrant. R. Cannell 7.6 SØ 

Cf33944_58 S-3, profil A R. Cannell 8.6 S 

Cf33944_59 S-2 og S-3, profil D Ole Kjos 8.6 V 

Cf33944_60 S-1, Profil E R. Cannell 8.6 Ø 

Cf33944_61 S-1 og S-2, profil C R. Cannell 11.6 S 

Cf33944_62 S-1, profil C R. Cannell 11.6 S 

Cf33944_63 S-1 og S-2, profil C R. Cannell 11.6 S 

Cf33944_64 
Oversiktsfoto fra lok. C mot 
gravhaug (id 21911) R. Cannell 11.6 S 

Cf33944_65 
Oversiktsfoto fra lok. C mot 
gravhaug (id 21911) R. Cannell 11.6 S 

Cf33944_66 Landskap fra gravhuag (id. 21911) R. Cannell 11.6 N 

Cf33944_67 Landskap fra gravhaug (id. 21911) R. Cannell 11.6 V 

Cf33944_68 Landskap fra gravhaug (id. 21911). R. Cannell 11.6 Ø 

Cf33944_69 Blomster       

Cf33944_70 S-1, utgravd. R. Cannell 11.6 Ø 

Cf33944_71 S-1, utgravd. Ole Kjos 11.6 S 

Cf33944_72 Lok. C, ardspor R. Cannell 12.6 V 

Cf33944_73 Lok. C, ardspor R. Cannell 12.6 V 

Cf33944_74 Lok. C, ardspor R. Cannell 12.6 S 

Cf33944_75 Lok. C, ardspor R. Cannell 12.6 SV 

Cf33944_76 Arbeidsbilde R. Cannell 12.6 SV 

Cf33944_77 Arbeidsbilde R. Cannell 13.6 SØ 
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Cf33944_78 Arbeidsbilde R. Cannell 13.6 SØ 

Cf33944_79 S-27, plan R. Cannell 14.6 NNØ 

Cf33944_80 S-27, plan R. Cannell 14.6 S 

Cf33944_81 S-27, plan R. Cannell 14.6 NNV 

Cf33944_82 Bilde av stein i fotkjede med torv. Ole Kjos 14.6 S 

Cf33944_83 S-27, plan 0,05 m dypt.. R. Cannell 14.6 14.6 

Cf33944_84 S-27, plan 0,08 m dypt. R. Cannell 14.6 NØ 

Cf33944_85 S-27, plan 0,12 m dypt. R. Cannell 14.6 NØ 

Cf33944_86 S-27, plan 0,15 m dypt. R. Cannell 14.6 NØ 

Cf33944_87 
S-27, profil etter 0,15-0,20 meter 
ned. R. Cannell 14.6 N 

Cf33944_88 
S-27, profil etter 0,15-0,20 meter 
ned. R. Cannell 14.6 NV 

Cf33944_89 S-27, profil R. Cannell 15.6 NV 

Cf33944_90 S-27, profil R. Cannell 15.6 NV 

Cf33944_91 S-27, stein i fyllmasse. R. Cannell 15.6 SV 

Cf33944_92 S-27, stein i fyllmasse. R. Cannell 15.6 SV 

Cf33944_93 S-27, etter utgraving. R. Cannell 18.6 N 

Cf33944_94 S-27, etter utgraving. R. Cannell 18.6 V 

Cf33944_95 S-27, etter utgraving. R. Cannell 18.6 S 

Cf33944_96 S-27, etter utgraving. R. Cannell 18.6 Ø 

Cf33944_97 
Oversikts foto av fotkjede og 
fotgrøft, bøtte i midten. Ole Kjos 18.6 N 

Cf33944_98 
Oversikts foto av fotkjede og 
fotgrøft, bøtte i midten. Ole Kjos 18.6 Ø 

Cf33944_99 S-30, plan R. Cannell 19.6 Ø 

Cf33944_100 S-30, plan R. Cannell 19.6 V 

Cf33944_101 Fotkjede etter opprensing. Ole Kjos 19.6 NØ 

Cf33944_102 
Fotkjede etter opprensing. Mot vest 
skimtes S-29. Ole Kjos 19.6 N 

Cf33944_103 

Fotkjede etter opprensing.  Obs 
fotkjeden har ikke blitt fullstendig 
blottlagt. Ole Kjos 19.6 SØ 

Cf33944_104 

Fotkjede etter opprensing.  Obs 
fotkjeden har ikke blitt fullstendig 
blottlagt. Ole Kjos 19.6 Ø 

Cf33944_105 S-30, profil etter ca 0,05 m. R. Cannel 19.6 V 

Cf33944_106 S-30, F8 in situ. R. Cannell 19.6 SV 

Cf33944_107 Kantkjeden, åpning A. Ole Kjos 19.6 Ø 

Cf33944_108 S-30, profil R. Cannell 19.6 V 

Cf33944_109 S-30, F13. Bueskaft rester? R. Cannell 19.6 V 

Cf33944_110 S-30, tresrester in situ (JP4) R. Cannell 19.6 V 

Cf33944_111 S-35 og fotkjede i plan. Ole Kjos 19.6 N 

Cf33944_112. S-28, plan Ole Kjos 19.6 Ø 

Cf33944_113 S-37, kisterester? R. Cannell 19.6 V 

Cf33944_114 S-30, F17 (pilspiss) in situ. R. Cannell 20.6 SV 

Cf33944_115 S-30, profil. R. Cannell 20.6 V 

Cf33944_116 S-30, profil. Nærbilde. R. Cannell 20.6 V 

Cf33944_117 Sjakt 1 (I-IV) i profil. Ole Kjos 20.6 V 

Cf33944_118 S-30, F21 (sigd) in situ. R. Cannell 20.6 SV 
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Cf33944_119. S-30,  F22 (lauvniv?) in situ. R. Cannell 20.6 S 

Cf33944_120 S-30, F23 in situ. R. Cannell 20.6 S 

Cf33944_121 Fotkjede, profil av I-IV Ole Kjos 21.6 N 

Cf33944_122 Fotkjede, profil av I-IV. Nærbilde Ole Kjos 21.6 N 

Cf33944_123 S-30, F27 in situ R. Cannell 21.6 S 

Cf33944_124 S-30, F28 in situ R. Cannell 21.6 S 

Cf33944_125 Sjakt 2, (V-VIII) i plan. Ole Kjos 21.6 Ø 

Cf33944_126 S-29, plan R. Cannell 21.6 V 

Cf33944_127 S-29, plan R. Cannell 21.6 S 

Cf33944_128 Fotkjede, Sjakt 2. Mot VIII-VII Ole Kjos 21.6 Ø 

Cf33944_129 Fotkjede. Sjakt 2. Profilkant VI-VIII. Ole Kjos 21.6 N 

Cf33944_130 S-29, F35 i nærbilde. R. Cannell 21.6 NV 

Cf33944_131 
Fotkjede. Sjakt 2,. profilkant V-VII. 
Lengst mot vest. Ole Kjos 21.6 S 

Cf33944_132 
Fotkjede. Sjakt 2,. profilkant V-VII. 
Midten. Ole Kjos 21.6 S 

Cf33944_133 
Fotkjede. Sjakt 2,. profilkant V-VII. 
Lengst mot vest. Ole Kjos 21.6 S 

Cf33944_134 Fotkjededetalj, se kart. Ole Kjos 21.6 NV 

Cf33944_135 S-29, Profil  A. R. Cannell 21.6 NV 

Cf33944_136 
S-29, nærbilde profil A. 
Hodeskallerester? R. Cannell 22.6 NV 

Cf33944_137 
S-29, nærbilde av profil A. 
Lærbiter? R. Cannell 22.6 NV 

Cf33944_138 
Fotkjede, Datalj av fotkjede (se 
kart) Ole Kjos 22.6 S 

Cf33944_139 Fotkjede, detalj av fotkjede. Ole Kjos 22.6 - 

Cf33944_140 
Fotkjede, detalj av fotkjede (se 
kart) Ole Kjos 22.6 Ø 

Cf33944_141 
Fotkjede, åpning mot øst (åpning 
C) Ole Kjos 22.6 Ø 

Cf33944_142 S-29, mørklinje i grav. Kisterester? R. Cannell 22.6 SV 

Cf33944_143 
Fotkjede. V-VII og VIIII-X før 
formgraving. Ole Kjos 22.6 Ø 

Cf33944_144 S-29, profil B R. Cannell 22.6 N 

Cf33944_145 Fotkjede. Ole Kjos 25.6 Ø 

Cf33944_146 Fotkjede, Sjakt 5, plan Ole Kjos 25.6 N 

Cf33944_147 Fotkjede. Sjakt 4, plan. Ole Kjos 25.6 S 

Cf33944_148 Fotkjede, sjakt 6 i plan. Ole Kjos 25.6 NØ 

Cf33944_149 S-29, profil, nivå 1. R. Cannell 26.6 V 

Cf33944_150 
S-40 (S-27), plan. Etter fjerning av 
kampstein. Ole Kjos 26.6 V 

Cf33944_151 
S-40 (S-27), plan. Etter fjerning av 
kampstein. Ole Kjos 26.6 Ø 

Cf33944_152 S-29, plan. Nivå 2. R. Cannell 26.6 V 

Cf33944_153 S-29, plan. Nivå 2. R. Cannell 26.6 S 

Cf33944_154 
S-29. F41 i profil 
(Hodeskallerester?) R. Cannell 26.6 N 

Cf33944_155 

S-29. Trerester (kisterrester?) i 
plan. S-42 i plan. Mørkere lag ut 
mot profilkant A. R. Cannell 26.6 V 

Cf33944_156 
S-29, F60 i plan. Trerester, mulig 
kisterester. R. Cannell 26.6 SV 

Cf33944_157 
S-29. F41 (hodeskallerester?) i 
plan. R. Cannell 26.6 NV 

Cf33944_158 S-29. F41 (hodeskallerester?)i  R. Cannell 26.6 S 
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plan. 

Cf33944_159 S-29. F42 kisterester i profil. R. Cannell 26.6 Ø 

Cf33944_160 

Fotkjede. Området mellom V og 
VIIII etter formgraving ned til 
mørkere lag. Ole Kjos 26.6 Ø 

Cf33944_161 

Fotkjede. Området mellom V og 
VIIII etter formgraving ned til 
mørkere lag. 
 
Nærbilde. Ole Kjos 26.6 Ø 

Cf33944_162 S-28, profil 0,20 m ned. Ole Kjos 26.6 Ø 

Cf33944_163 S-29, F44 in situ. R. Cannell 26.6 S 

Cf33944_164 
S-29, F43 in situ. Trerester trolig 
kisterester. R. Cannell 26.6 V 

Cf33944_165 S-28, profil 0,55 m ned. Ole Kjos 26.6 Ø 

Cf33944_166 
S-42 i S-29. Branngrav med brente 
bein, keramikk og kull. R. Cannell 26.6 Ø 

Cf33944_167 S-29, F41 in situ. Hodeskallrester? R. Cannell 26.6 V 

Cf33944_168 S-40 (S-27), profil Ole Kjos 26.6 V 

Cf33944_169 S-29, F55 trester (kiste?) in situ R. Cannell 26.6 NØ 

Cf33944_170 S-28, profil Ole Kjos 26.6 Ø 

Cf33944_171 S-29. F55 in situ. R. Cannell 26.6 SØ 

Cf33944_172 Kull under stein, kp. 22. Ole Kjos 26.6 S 

Cf33944_173 S-29, F62 in situ R. Cannell 26.6 N 

Cf33944_174 S-28, 0,90 m ned. Ole Kjos 26.6 Ø 

Cf33944_175 Fotkjede. Profilkant XI-XIV Ole Kjos 26.6 V 

Cf33944_176 Fotkjede. Profilkant XX-XVIIII. Ole Kjos 26.6 S 

Cf33944_177 Fotkjede. Profilkant XXI-XXII. Ole Kjos 26.6 N 

Cf33944_178 S-29, F62 under utgraving. R. Cannell 26.6 NV 

Cf33944_179 Fotkjede. Profilkant XVI-XVIII Ole Kjos 26.6 V 

Cf33944_180. 
Fotkjede. Profilkant XVI-XVIII. 
Nærbilde. Ole Kjos 26.6 V 

Cf33944_181 S-29. F62 in situ. R. Cannell 26.6 NV 

Cf33944_182 Fotgrøft. F64 in situ. Ole Kjos 26.6 S 

Cf33944_183 S-29. Før pollenserie. R. Cannell 26.6 Ø 

Cf33944_184 S-29. Før pollenserie. R. Cannell 26.6 Ø 

Cf33944_185 S-29. Før pollenserie. R. Cannell 26.6 N 

Cf33944_186 

S-43. Mulig struktur på nordsiden 
av S-29. Viste seg å være svært 
grunn. R. Cannell 26.6 V 

Cf33944_187. 
S-29. Trerester (Kisterester). F65 in 
situ. R. Cannell 26.6 NØ 

Cf33944_188. S-29, plan av vestre side. R. Cannell 26.6 S 

Cf33944_189 
S-29. F43 trerester/tekstillrester in 
situ. R. Cannell 26.6 NV 

Cf33944_190 Fotkjede. S35 i plan. (se kart) Ole Kjos 26.6 N 

Cf33944_191 S-29. F71 in situ. R. Cannell 26.6 NØ 

Cf33944_192 
Forkjede. Profilkant X-VIIII. 
Nærbilde. Ole Kjos 26.6 S 

Cf33944_193 S-29. F74 (saks) in situ. R. Cannell 26.6 N 

Cf33944_194 S-29. F75 in situ. Syl? R. Cannell 26.6 N 

Cf33944_195 
S-29. F77 (bryne) in situ. Lå i 
gravens lengretning. R. Cannell 26.6 V 

Cf33944_196 S-29. F77 (bryne) in situ. Lå i R. Cannell 26.6 V 
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gravens lengretning 

Cf33944_197 
S-29. Med tydelige trerester 
(kiste/kammer?) mot vest. R. Cannell 26.6 S 

Cf33944_198 
S-29. Med tydelige trerester 
(kiste/kammer?) mot vest. R. Cannell 26.6 V 

Cf33944_199. 
S-29. Med tydelige trerester 
(kiste/kammer?) mot vest. R. Cannell 26.6 N 

Cf33944_200 
Fotkjede stein som er tydelig 
varmepåvirket. Ole Kjos 26.6 - 

Cf33944_201 Fotkjede. XV-XVII Ole Kjos 26.6 Ø 

Cf33944_202 
Fotkjede. Profilkant XV-XVII etter 
flytting av stein på fotonr. 201 Ole Kjos 26.6 Ø 

Cf33944_203 S-45, plan. avskrevet. Ole Kjos 26.6 N 

Cf33944_204 Fotgrøft. F80 in situ. Ole Kjos 26.6 V 

Cf33944_205 S-43, profil. Ole Kjos 26.6 V 

Cf33944_206 S-29, etter formgraving. R. Cannell 26.6 S 

Cf33944_207 Fotkjede. Profilkant XVI-XVIII Ole Kjos 26.6 V 

Cf33944_208. S-19, plan R. Cannell 27.6 Ø 

Cf33944_209 S-26, plan Ole Kjos 27.6 SØ 

Cf33944_210 S-19, profil. R. Cannell 27.7 Ø 

Cf33944_211 S-26, profil Ole Kjos 27.6 Ø 
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8.8. KART OG PLANTEGNINGER  

 
Fig_2. Oversiktkart over utgravingsområdet.   
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Fig_3. Oversiktskart over lokalitet A. 

 
Fig_4. Oversiktskart over lokalitet B.  
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Fig_5. Oversiktskart over lokalitet C. 
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Fig_6. Oversiktskart med fotohenvisninger. 

 
Fig_7. Oversikt over funn utenfor gravminnene. 
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Fig_8. Plantegning over S-29 med innmålte funn. 
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Fig_9. Plantegning over S-30 med funn. 
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        Fig_10. Plantegning over sjakter. 
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Fig_11. Plantegning over steinsirkel med åpninger benevnt.  
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Fig_12. Oversikt over pollenserie H, samt kullprøve 22.   
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8.5. NATURVITENSKAPLIGE ANALYSER 

8.5.1 VEDARTBESTEMMELSE AV HELGE HØEG 

 

(Merknad: Kp. 22 er feilmerket S-42, skal være S-46)  
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8.5.2 DATERING UTFØRT AV BETA ANALYTIC 

 

 

8.6. FOTO SOM ER REFERERT TIL I RAPPORT  

 
Cf33944_107. Foto av ” inngang” A.  

 
Foto Cf33944_116.  Profil av S-30.  
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Foto Cf33944_121. Sjaktkant II-III.  

 
Foto Cf33944_122. Sjaktkant II-III. Pil 1 markerer fotkjeden, mens pil 2 markerer skillet mellom berørt 
og uberøt jordmasse. 

 
Foto Cf33944_131. Kanstein i profil. 

2 

1
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Foto Cf33944_134. Kantstein i fotkjeden. 

 
Foto Cf33944_138. Fotkjeden er fremrenset.   
 

 
Cf33944_ 139. Fotkjeden tatt i plan. 
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Foto Cf33944 _152. S-29 i plan. Mørk linje rett over fotopinne er kistekant. 

 
Foto Cf33944 _153. S-29 i plan tatt mot nord . Mørk linje rett øst for steinene er kistekant.  

 
Foto Cf33944_160. Fotkjede etter opprensing til kullag. Mellom V-VIIII. 
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Cf33944_177. Profil  XXI-XXII 

 
Foto Cf33944_181. Foto av fnr. 62, 63 og 84 in situ. 
 

Låsmekanisme 

Øverst på 
nøkkelen 

Jernring 
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Foto  Cf33944_102. Oversiktsfoto av det avdekte gravfeltet.  
 

 

 

 

8.7. TILVEKSTTEKST 

 
NB:  
Tilvekstteksten er rettet og gjennomgått av Vivian Wangen og Jostein Bergstøl. 
Enkelte av gjenstandene har blitt omtolket. Det er ikke gjort opprettinger i 
teksten over i henhold til disse rettingene i katalogen. 
 
C56975/1-8  
Boplassfunn fra jernalder fra Lokalitet A på NOMELAND (64/5), VALLE K., 
AUST-AGDER.  
1)  Slagg, l. 5,0 cm, br. 3,5 cm. Funnet ved opprensing av S-6, nedgraving.  
2)  Kullprøve, KP7, vekt: 131,6 g. Fra S-5, kokegrop.  
3)  Kullprøve, KP4, vekt: 27,5 g. Fra S-6, nedgraving.  
4)  Kullprøve, KP6, vekt: 28,6 g. Fra S-6, nedgraving.  
5)  Kullprøve, KP5, vekt; 0,7 g. Fra S-8, nedgraving.  
6)  Kullprøve, KP1, vekt: 49,2 g. Fra S-9, ildsted.  

S-33

                            S-29 

S-30 

S-32
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7)  Kullprøve, KP2, vekt: 70,5 g. Fra S-9, ildsted.  
8)  Kullprøve, KP3, vekt: 13,6 g. Fra S-16, nedgraving.  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgraving gjennomført av KHM, 29. mai - 27. juni 
2007 (Kjos 2009). Lokaliteten lå i dyrket mark, og ble åpnet vha. maskinell 
flateavdekking. Fem påviste strukturer ble undersøkt; en kokegrop (S-5), et ildsted (S-
9) og tre nedgravninger med ukjent funksjon (S-6, S-8 og S-16), hvorav den ene 
inneholdt 60 l kokstein (S-8). Det er ikke sendt prøver til datering.  
100 m NØ for lokaliteten ligger det et større gravfelt fra jernalder som trolig delvis er 
ødelagt av bebyggelse (ID-21906 og 76544).  
Lokalitet A var en av tre lokaliteter som ble undersøkt i forbindelse med ny 
vannledning mellom Hovet/Bjørgum og Nomeland i Valle k.; se C56976-C56980. En 
fjerde lokalitet ble avskrevet (lok. D). Lokalitetene ble registrert av Vest-Agder 
fylkeskommune  i 2006 (Paulsen 2006). 
Orienteringsoppgave:  Lokalitet A ligger i et flatt åkerlandskap 200 m V for Otra, tett 
inntil Rv. 12, og 250 m SV for Jorisøya. Videre vestover er det 140-150 m før 
terrenget stiger kraftig. 
Kartreferanse:  ØK, BF 026-5-1. Projeksjon: NGO1948. Gauss-K; Akse 3. N: 
124608 Ø: -50036. 
LokalitetsID:  100941 og 100943.  
Litteratur:   Paulsen, Ingvild 2006:  Rapport fra kulturhistorisk registrering. Valle 
kommune. Vannforsyning, Hovet-Nomeland. Aust-Agder fylkeskommune.  
Kjos, Ole 2009: Rapport, arkeologisk utgravning. Bosetningsspor og gravminner. 
Hovet, 65/1 m.fl., Valle kommune, Aust-Agder. Kulturhistorisk museum.  
 
C56976/1-4  
Boplassfunn fra jernalder fra Lokalitet B på HOVET (65/1), VALLE K., AUST-
AGDER.  
1)  Kullprøve, KP13 , vekt: 57,2 g. S-2. Kokegrop.  
2)  Kullprøve, KP14 , vekt: 136,9 g. S-2. Kokegrop.  
3)  Kullprøve, KP11 , vekt: 52,1 g. S-3. Kokegrop.  
4)  Kullprøve, KP12, vekt: 72,2 g. S-3. Kokegrop.  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgraving gjennomført av KHM, 29. mai - 27. juni 
2007 (Kjos 2009). Lokaliteten lå i dyrket mark, og ble åpnet vha. maskinell 
flateavdekking. Tre påviste strukturer ble undersøkt; to kokegroper (S-2 og S-3) og en 
nedgravning (S-1) som etter funn av moderne tegl er tolket som etterreformatorisk 
(Kjos 2009: Kap. 5.3). Det er ikke sendt prøver til datering. 
Kun 10 m V for lokalitet B er det registrert et gravfelt fra jernalder (ID-21914, 41798 
og 51506), og i forbindelse med fundamentering til en grunnmur ble det funnet 
diverse oldsaker fra trolig 3 flatmarksgraver datert til vikingtid (jf. Kjos 2009: Kap. 
4).  
Lokalitet B er en av tre lokaliteter som ble undersøkt i forbindelse med ny 
vannledning mellom Hovet/Bjørgum og Nomeland i Valle k.; se C56975 og C56977-
C56980. En fjerde lokalitet ble avskrevet (lok. D). Lokalitetene ble registrert av Vest-
Agder fylkeskommune  i 2006 (Paulsen 2006). 
Orienteringsoppgave:  Lokalitet B ligger på østsiden av Otra, rett på nedsiden av en 
bratt skråning, som stiger sterkt mot Ø. Mot V skråner terrenget svakt ned mot Otra. 
Lokaliteten lå 5 m Ø for Fv. 333 og 100 m N for krysset mellom Fv. 332 og 333.  
Kartreferanse:  ØK, BF 026-5-1. Projeksjon: NGO1948 Gauss-K; Akse 3. 
N: 123752. Ø: -49577.  
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LokalitetsID:  100936. 
Litteratur:   Paulsen, Ingvild 2006:  Rapport fra kulturhistorisk registrering. Valle 
kommune. Vannforsyning, Hovet-Nomeland. Aust-Agder fylkeskommune.  
Kjos, Ole 2009: Rapport, arkeologisk utgravning. Bosetningsspor og gravminner. 
Hovet, 65/1 m.fl., Valle kommune, Aust-Agder. Kulturhistorisk museum. 
 
C56977- C56980 
Gravfunn fra eldre og yngre jernalder samt boplassfunn fra yngre jernalder fra 
Lokalitet C på HOVET (65/6), VALLE K., AUST-AGDER. 
Arkeologisk utgraving gjennomført av KHM, 29. mai - 27. juni 2007 (Kjos 2009). 
Lokaliteten lå i dyrket mark, og ble åpnet vha. maskinell flateavdekking. Det ble 
avdekket rester av et anlegg bestående av en fotgrøft med en innenforliggende 
kantkjede av en tett lagt, enkel kjede av stein (C56979), og hvor en stor rundkamp var 
gravd ned i området mellom anleggets midtparti og kantkjede (S-27; C56980/1 og 4).  
To rektangulære nedgravninger som lå umiddelbart SV og SSV for 
fotgrøften/kantkjeden viste seg å være graver fra yngre jernalder. Disse er benevnt 
Hovet I (S-30; C56978) og Hovet II (S-29; C56977). I nedgravningen for Hovet II ble 
det funnet rester av en eldre branngrav som kan dateres til eldre jernalder; romertid - 
folkevandringstid. En eventuell markering av gravene Hovet I og II har trolig blitt 
fjernet i forbindelse med åkerdriften på stedet. 
Innenfor undersøkelsesområdet ble det også avdekket ett mulig ildsted, to kokegroper, 
et steinsatt stolpehull og et område med ardspor (C56980).  
30 m SV og 50 m NV for lokaliteten er det registrert henholdsvis en gravhaug (ID-
21911) og en steinsirkel (ID-100929). De utgravde fortidsminnene på lokalitet C må 
derfor antas å være en del av et større gravfelt.  
Lokalitet C var en av tre lokaliteter som ble undersøkt i forbindelse med ny 
vannledning mellom Hovet/Bjørgum og Nomeland i Valle k.; se C56975 og C56976. 
En fjerde lokalitet ble avskrevet (lok. D). Lokalitetene ble registrert av Vest-Agder 
fylkeskommune  i 2006 (Paulsen 2006). 
Orienteringsoppgave:  Lokalitet C lå 90 m Ø for Otra og rett inntil Fv. 332. Nesten 
umiddelbart V for lokaliteten er det en bratt fjellskrent, og mot Ø heller terrenget 
svakt de 90 meterne ned til Otra. 
Kartreferanse:  ØK, BF 026-5-1. Projeksjon:  NGO1948 Gauss-K; Akse 3. N: 
123076. Ø: -49269. 
LokalitetsID:  100925. 
Litteratur:    
Farbregd, Oddmunn  1972:  Pilefunn frå Oppdalsfjella. Miscellanea 5. Det Kgl. 
Norske Videnskabers Selskap, Museet. Universitetet i Trondheim.  
Paulsen, Ingvild  2006:  Rapport fra kulturhistorisk registrering. Valle kommune. 
Vannforsyning, Hovet-Nomeland. Aust-Agder fylkeskommune.  
Petersen, Jan  1951:  Vikingtidens redskaper. Skrifter utgitt av Det Norske 
Videnskaps-akademi i Oslo. II. Hist.-filos. Klasse 1951, 4.  
Kjos, Ole  2009: Rapport, arkeologisk utgravning. Bosetningsspor og gravminner. 
Hovet, 65/1 m.fl., Valle kommune, Aust-Agder. Kulturhistorisk museum. 
 
C56977/1-42  
Gravfunn fra yngre jernalder, samt funn fra en forstyrret grav fra eldre jernalder.  
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Hovet II (S-29), besto av en NV-SØ orientert rektangulær nedgravning for en ubrent 
gravleggelse; l. 2,25 m, stbr. 1,80 m og største d. 0,6 m. Gravens N-hjørne tangerte 
fotgrøften, C56979 (S-33), men uten at det stratigrafiske forholdet mellom anleggene 
ble avklart. I nedgravningen ble det observert trerester fra en kistekonstruksjon med et 
tvm. som kan anslås til 1,90 x ”i underkant av 1 m”. På grunnlag av størrelsen på 
trekonstruksjonen er graven tolket som en ”kistegrav, mulig kammergrav” (Kjos 
2009:Kap. 6.2.4). Flere ”mannsløft tunge stein” lå nede i nedgravningen og 
representerer trolig restene av en gravmarkering som har rast ned i graven (ibid.). 
Metallsakene i graven kan gis en typologisk-kronologisk datering til yngre jernalder 
(Petersen 1951). 
Spredt i fyllmassene i nedgravningens SØ-del ble det funnet leirkarskår, kull og 
brente bein, og en tettere konsentrasjon lå i en struktur som ble benevnt S-42 som lå i 
helt i kanten av nedskjæringens østre langside, og nær dennes SØ-hjørne. En rimelig 
tolkning er at kull- og funnkonsentrasjonen i S-42 representerer den opprinnelige 
plasseringen av en branngrav fra romertid – folkevandringstid (Bøe 1931), som er 
forstyrret ved anleggelsen av Hovet II. Funn som lå innen strukturen S-42 er nr. 24, 
27, 37, 39 og 40. 
Når annet ikke er oppgitt er gjenstandene funnet innenfor nedgravningen til Hovet II 
(S-29): 
1)  En hel saks av jern av hovedtype som R.443. Det ene saksebladet er brukket løs. 
L. 23 cm. Vekt: 157,2 g. Tilsvarer Funnummer 74 (F.74).  
2)  Ildstål av jern av hovedtype som som R.426. Gjenstanden er svært korrodert. L. 6 
cm, h. 2,2 cm. Vekt: 11,4 g. Tilsvarer F.54. 
3)  Nøkkel av jern, brukket i fire deler. Nøkkelen har en L-form og kan nærmest 
sammenlignes med  Petersen 1951, fig. 255. En vesentlig forskjell fra Petersens 
typeeksempel er at ringen på stangen er plassert på tvers i forhold til skjæret. Skjæret 
har stått vinkelrett ut fra resten av nøkkelen, og har to tenner. Den innerste tannen 
måler 1,94 cm, mens den ytterste er mindre. Øvre del av nøkkelen med ringfeste har 
en l. på 13,6 cm, ringens diam. 3,9 cm, første avbrutte del l. 4,5 cm, del med tann 3,98 
cm, minste del med tann 1,9 cm. Lengde til bøy ca. 20 cm. Dette innebærer at 
nøkkelens totale lengde fra toppen av ringen og ned til den ytterset tannen er ca. 24 
cm. Vekt: 84 g. Gjenstanden er svært korrodert. Nøkkelen ble funnet sammen med en 
mulig låsmekanisme og en ring av jern. F.62. 
4)  Skyvelås av jern. Består av en nærmest rektangulært beslag som har vært festet til 
treverk med seks festepunkter hvor det fremdeles er fastsittende nagler; tvm. 8,0 x 4,2 
– 5,0 cm. Rester av treverk er korrodert fast på hele beslagets ene side. På denne siden 
av beslaget er det en avlang, helt enkel bolt av jern med rette, parallelle sider og 
rektangulært tverrsnitt ; br. 1,5 – 1,8 cm, t. 0,3 cm, og hvor grep-enden strekker seg 
utenfor platens ene kortside. I kanten av beslaget bøyer bolten av vinkelrett i forhold 
til beslaget før det etter 2,5 cm deretter bøyes i en ny 90°-vinkel slik at den ytterste 
delen av bolten er parallellforskjøvet i forhold til beslaget. Enden på bolten opprullet. 
Flere små stykker mineralisert treverk, også med tekstilrester, har løsnet fra 
gjenstanden. Vekt: 97,1 g. F.63. 
5)  Ring av jern. Jernringen ble funnet sammen med låsmekanismen og nøkkelen. 
Ytre diam. 4,25 cm, indre diam. 3,35 cm. Vekt: 17,1 g. F.84. 
6)  Rester av en mulig syl av jern som er svært korrodert, og består av to stykker; l. 
4,7 cm, br. 1,1 cm og l. 4,1 cm, br. 0,8 cm. I tillegg er det fire mindre fragmenter; l. 
1,7 - 2,2 cm. Enkelte av de små fragmentene er trolig kun avbrutt fra de større. Vekt:  
9,2 g. F.75. 
7)  En gjenstand med ukjent funksjon av jern. Består av et svært massivt jernstykke 
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som er så korrodert at opprinnelig form ikke lar seg bestemme. I korrosjonen sitter det 
fast rester av tekstiler. Tvm. 8 x 5 x 3 cm. Vekt: 106,1 g. F.61. Gjenstanden ble tolket 
som en ambolt av feltleder (Kjos 2009), men verken gjenstandens form eller størrelse 
kan underbygge en slik tolkning. 
8)  Kniv av jern med deler av treskaftet bevart. Det er tvinnet en sølvtråd i et felt med 
l. 1,35 cm i overgangen mellom tange og blad. Funnet i tre deler. Tuppen av kniven er 
avbrutt. Tangen er avbrutt to steder. Totale lengde over 15 cm. F.60. 
9)  Rektangulært hengebryne av mørk grå, svært finkornet skifrig bergart. Brynet har 
rektangulært tverrsnitt og er slipt på alle fire sider. L. 11,5 cm, br. 1,9 cm, t. 0,8 cm. 
Hullets diam. 0,6 cm. Vekt: 53,8 g. F.78. 
10)  Et helt, langt bryne av lys grå, skifrig bergart med tilnærmet kvadratisk tverrsnitt 
og med slipeflate på alle fire sider. Begge ender er markert tykkere enn brynets 
langstrakte midtparti (knokkelformet). Endene er fint formet ved sliping og ender 
nærmest i en spiss. L. 34,2 cm, tvm. på midten 1,4 x 1,0 cm og tvm. i tykkeste ende 
2,4 x 2,1 cm. Vekt: 248,2 g. F.77. 
11)  2 nagler av jern. Begge har en firkantet jernplate (roe) og et naglehode. Det er 
bevart treverk mellom plate og hode. Begge to er svært korrodert, og foreligger i til 
sammen fire fragmenter. L. 2,6 cm og 2,0 cm. Vekt: 5,19 g. F.79. 
12)  Hode og roe til en(?) nagle av jern. Stilken mangler. Tvm. 1,5 x 1,5 cm og 1,5  x 
1,4 cm. Vekt: 3,5 g. F.73. 
13)  8 fragmenter av korrodert jern og mineralisert tekstil/tekstilavtrykk. Tvm. største 
fragment 2,2 x 1,8 cm. Vekt: 3,9 g. F.44. 
14)  6 fragmenter som nr. 13. Tvm. største fragment 2,2 x 1,7 cm. Vekt: 1,3 g. F.50. 
15)  2 fragmenter som nr. 13. Tvm. hhv. 2,4 x 1,9 cm og 2,2 x 1,4 cm. Vekt: 4,2 g. 
F.51. 
16)  Ett halvsirkelformet fragment av jern. Svært korrodert slik at opprinnelig 
overflate er ødelagt/ikke kan observeres. Rester av til dels godt bevart tekstil på begge 
sider av fragmentet, hvor også jarekanten er tydelig. L. 4,8 cm, br. 3,2 cm, t. 1,8 cm. 
Vekt: 19,7 g. F.52. Feltleder antyder at dette kan være en ambolt (Kjos 2009), men 
verken gjenstandens form eller størrelse kan underbygge en slik tolkning. 
17)  To fragmenter av jern. L. 6,0 cm, br. 2,4 cm. Vekt: 8 g. F.55. 
18)  Fragment av jern, l. 5,8 cm, br. 1,5 cm. Vekt: 9,7 g. F.59.  
19)  Fem fragmenter av jern. Det største måler: L. 6,2 cm, br. 2,1 cm. De mindre 
fragmentene er trolig kun avbrutte deler av det største. Det er mineraliserte 
tekstilrester på et av de mindre fragmentene. Vekt: 15,2 g. F.72.  
20 – 27) Til sammen 17 leirkarskår som dels er funnet spredt i SØ-del av 
nedgravningen for Hovet II (S-29); nr. 20, 21, 22, 23, 25 og 27, og dels innenfor 
strukturen S-42; nr. 24 og 27. Skårenes gods og dekor tyder på at samtlige 
sannsynligvis stammer fra samme kar, særlig gjelder dette for nr. 21, 23, 25, 24 og 27 
som helt sikkert må være fra samme kar selv om bruddflatene ikke er 
sammenhørende.  
Karet tilsvarer et finere bordkar (jf. Bøe 1931) med rødbrun, glittet overflate og grått, 
tynt gods (0,5-0,6 cm) magret med fin sand. Karet har en markert bukknekk, hvor det 
er dekor både på over- og undersiden av denne. Langs bukknekken er det en 
horisontal linjegruppe av 3 linjer. Under denne er det et ca. 1 cm bredt felt med tett 
plasserte og på skrå stilte strek som etterfølges av en ny horisontal linjegruppe (3 
linjer) (sml. Bøe 1931, fig. 63). På oversiden av linjegruppen langs bukknekken er det 
en vinkelbord (sml. Bøe 1931, fig. 53) med  kileformete inntrykk i de trekantete 
flatene mellom vinklene. De få skårene viser ikke hvordan, eller om, karets andre 
deler er dekorert, og det er ikke funnet rand- eller definerbare halsskår. Bunnskåret nr. 
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26 viser at karet har hatt plan bunn og rett utskrånende karvegg som er bevart i en h. 
av 3 cm, og som er udekorert. Bunndiameteren kan anslås til ca 8 cm.  
20)  1 udekorert skår. Stl.. 2,7 cm. Vekt: 3,3 g. F.31. 
21)  1 strek- og linjedekorert skår. Stl.. 2,5 cm. Vekt: 3,5  g. F.39. 
22)  1 udekorert skår med avskallet innside. Stl.. 2,2 cm. Vekt: 1,8 g. F.40. 
23)  1 skår dekorert med linjer og kileformete stempelinntrykk. Stl. 3,1 cm. Vekt: 4,9 
g. F.45.  
24)  3 skår dekorert med linjer og kileformete stempelinntrykk. Stl. 3,5 cm. Vekt: 16,7 
g. F.47, funnet i S-42.  
25)  1 større skår fra karets bukknekk som viser dennes dekorfelt slik det er beskrevet 
ovenfor. Skårets h. 5,0 cm, br. 3,2 cm. Godstykkelse øverst 0,5 cm og nederst 0,6 cm. 
Vekt: 11,3 g. F48. 
26)  1 udekorert bunnskår, beskrevet ovenfor. Tvm. 7 x 5 cm. Vekt: 30,1 g. F.67.  
27)  1 dekorert skår fra karets bukknekk, samt 7 mindre fragmenter. Stl. 3,7 cm. 
Samlet vekt: 10,9 g. F81, funnet ved vasking av kullprøve fra S-42. 
28)  7 små fragmenter av lær. Stm. 2,7 x 1,0 cm. F.49. 
29)  En liten rund klump av (smeltet?) tetningsmateriale(?). Klumpen synes å være av 
samme materiale som nr. 30 og 32.  Diam. 1,9 cm. Vekt: 2,7 g. F.58. 
30)  14 stykker av tetningskitt fra et kar/beholder av tre eller never. Stykkene har 
sømavtrykk. Vekt: 4,2 g. F.70. 
31)  3 stykker av tetningskitt som nr. 30. Vekt: 0,8 g. F.76.  
32 – 37)  Til sammen 13,2 g med brente bein ble dels funnet spredt i SØ-del av 
nedgravningen for Hovet II (S-29); nr. 32, 33, 34, 35 og 36, og dels innenfor 
strukturen S-42; nr. 37. 
32)  11 fragmenter brente bein, vekt: 0,2 g. F.32.  
33)  1 fragment brente bein, vekt: 0,1 g. F. 33.  
34)  5 fragmenter brente bein, vekt: 0,6 g. F. 34.  
35)  4 fragmenter brente bein, vekt: 0,8 g. F.37.  
36)  19 fragmenter brente bein, vekt: 5,0 g. F.38. 
37)  Fragmenter av brente bein fordelt på tre poser merket F.82 (2 poser) og F.83, 
vekt: 3,5, 2,1 og 0,9 g. Funnet i kullprøve fra S-42.  
38)  Små fragmenter av ubrent(?), eller svært svakt brente bein. Mulige fragmenter 
av hodeskallen, men dette er ikke osteologisk bestemt. F.41. 
39)  Kullprøve, vekt: 5,2 g. KP19, fra S-42. 
40)  Kullprøve, vekt: 18,8 g. KP21, fra S-42. 
41)  Prøve, pollen. Pollenserie G. 6 prøver. Serien er tatt i profil i S-29. 
42)  Prøve, pollen. Pollenserie H. Prøven er tatt i samme nivå som gjenstandsfunn i 
S-29.  
 
C56978/1-20  
Gravfunn fra yngre jernalder.  
Hovet I (S-30), besto av en NV-SØ orientert rektangulær nedgravning for en ubrent 
gravleggelse; l. 2,15 m, stbr. 1,20 m og største d. 0,26 m. Graven lå i forlengelsen 
Hovet II; C56977, med samme lengderetning, men uten at disse var i synlig berøring 
med hverandre ved utgravningen. I utgravningsrapporten omtales graven som en 
”flatmarksgrav” (Kjos 2009: kap. 6.2.3). Funn av trerester (S-37) er tolket som rester 
av en kiste. Gravgodset kan dateres til yngre jernalder, antagelig vikingtid (sml. 
Farbregd 1972).  
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1)  Pilspiss av jern med markert tangeavsats. Tangen er brukket av og mangler. 
Pilspissen er svært korrodert og egglinjene er ikke bevart. Det er tre små 
jernfragmenter fra pilspissen med avtrykk av tekstiler. Nåværende l. 9,8 cm og br. 1,5 
cm. Vekt: 25,6 g. Tilsvarer F.8. 
2)  Pilspiss av jern av hovedtype som R.539. Pilspissen er svært korrodert og store 
deler av bladets overflater og egglinjer er løsnet og mangler. Tangestiften er brukket 
av ved tangeavsatsen og mangler. Pilspissen har en markert rygglinje. Nåværende l. 9 
cm og stbr. 2 cm. Vekt: 20 g. F.17. 
3)  Pil med spiss av jern og bevarte rester av treskaft, samt surring for feste av spissen. 
Pilspissen er av hovedtype som R.538, med markerte egghjørner og rette egglinjer 
som Farbregd 1972, fig. 115.  Pilspissen sitter fast i et treskaft som er bevart i en l. av 
3,5 cm og hvor det er en tett surring av sene i et felt med l. 1,3 cm. L. 10,8 cm, B. 2,4 
cm  
Vekt: 16,3 g. F.23. 
4)  Pil med spiss av jern og bevarte rester av treskaft, samt surring for feste av spissen. 
Pilspissen er svært korrodert, men den har ett egghjørne som nr. 3 og deler av den ene 
egglinjen bevart. Odden er også brukket av og mangler. Spissen har en markert 
rygglinje som fortsetter direkte ned til tangehalsen som har kvadratisk tverrsnitt. 
Rester av pilskaftet med surring (muligens av lin) er bevart i en l. av 2,5 cm. 
Nåværende l. 10,7 cm og br. 1,8 cm. Vekt: 21,9 g. F.27. 
5)  Kniv av jern hvor knivbladet kun er fragmentarisk bevart. Det er bevarte trerester 
på tangen. L. 6,2 cm, br. 1,3 cm. Vekt: 12,1 g. F.28. 
6)  Deler av en sigd av jern av hovedtype som R.387. Svært korrodert, og det er bare 
nedre del av tangen og en del av bladet som er bevart. Nåværende l. 10,5 cm og stbr. 
2,5 cm. Vekt: 32,7 g. F.21. 
7)  Gjenstand av jern med ukjent funksjon. Gjenstanden består av et ”båndformet” 
stykke som er avbrutt i begge ender og som synes å ha et rektangulært tverrsnitt. Den 
er buet i horisontalsnittet, og det er mulig at det er rester av et eggredskap (sigd?), 
men dette kan ikke avgjøres pga. svært mye korrosjon. Det er svært godt bevarte 
tekstilrester på gjenstandens ene side. Bevart l. 7,6 cm og stbr. 2,3 cm. Vekt: 15,7 g. 
F.22. 
8)  2 svært korroderte fragmenter av jern. Ingen opprinnelig overflate er bevart. L. 5 
cm, br. 2,7 cm og l. 2,8 cm, br. 1,9 cm. Vekt: 20,2 g. F.15. 
9)  Fragment av jern som nr. 8.  L. 2,7 cm, br. 1,9 cm. Vekt: 1,8 g. F.16. 
10)  2 små nagler, trolig av jern. Hamret hode i begge ender. L. 1,3 og 1,4 cm, 
stilkenes diam. 0,4 cm. Vekt: 2 g. F.19. 
11)  4 fragmenter av jern som nr. 8. Fragmentene ble funnet sammen, og kan være 
fra samme gjenstand. Det er mineraliserte rester av tekstil på ett av fragmentene. Tvm. 
2,8 x 1,6 cm, 2,3 x 1,7 cm, 2,6 x 1,2 cm og 1,8 cm x 1,4 cm. Vekt: 9,9 g. F.25. 
12)  2 fragmenter av jern som nr. 8. Tvm. 4,5 x 2,9 cm og 3,3 x 1,1 cm. Vekt: 13,3 g. 
F.26. 
13)  2 fragmenter av jern som er dekket av mineraliserte tekstilrester. Tvm. 1,5 x 1,4 
cm og 1,9 x 1,1 cm. Vekt: 1 g. F.36. 
14)  Et lite stykke slagg. L: 2,5 cm. Vekt: 9,7 g. F.9. 
15)  Et stykke tetningskitt med sømavtrykk som er brukket i to deler. Samlet l. 3,5 
cm, br. 0,8 cm. Vekt: 0,3 g. 
16)  Kullprøve, vekt: 1,1 g. Prøven er fra en noe mer kullholdig del av S-30, benevnt 
som S-36.  
17)  Prøve, pollen. Pollenserie C. Serien er tatt 0,09 m ned i graven.  
18)  Prøve, pollen. Pollenserie D. Prøven er tatt i profil. 



Gnr. 65/1 m.fl.. , Valle kommune  Saksnr. 06/14358 

 67Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

19)  Prøve, pollen. Pollenserie E. Serien er tatt 0,09 m ned.  
20)  Prøve, pollen. Pollenserie F. Serien er tatt rundt sigden. 
 
C56979/1-15  
Gravfunn og løsfunn fra yngre jernalder.  
Rester av et gravanlegg bestående av en markant fotgrøft (S-33) med en 
innenforliggende kantkjede av en tett lagt, enkel kjede av stein. Kantkjedens diam. 
12,3-12,6 m, besto av opp mot 102 kantsteiner med tvm. 15-50 cm, og med to 
åpninger og to større opphold benevnt A-D. Fotgrøften var uten åpninger/”broer” og 
dens stbr. er 1,80 m. Anlegget ble undersøkt ved gravning av 6 sjakter på tvers av 
fotgrøft og kantkjede, og det ble funnet spor etter brente trestokker under fotgrøftens 
påfyllingsmasser. Tydelige kullagsfelter ble gitt egne strukturnr. (S-35, S-38 og S-45). 
I fotgrøften ble det funnet gjenstander fra yngre jernalder samt leirkarskår fra eldre 
jernalder. Det ble ikke påvist noen nedgravet grav inne i anlegget.  
I området mellom anleggets midtparti og kantkjede var det gravd ned en stor 
rundkamp (S-27; C56980/1 og 4). Strukturen med rundkampen ble utgravd og en 
datering av en kullprøve herfra tyder på at steinen kan være gravd ned (i forbindelse 
med steinrydning?) i middelalder, og i utgravningsrapporten antydes det at 
rundkampen opprinnelig kan ha vært en sentrumsmarkering i anlegget. 
Kullprøver er vedartsbestemt av Helge Irgens Høeg. 
1)  Bissel av jern nærmest som R.569, og tilnærmet lik Petersen 1951, fig. 1. L. 28 
cm, ringenes diam. 8,5-9,0 cm. Vekt: 217 g. F64. 
Strukturnr: S-33. Fotgrøft. Under fotgrøftens brannlag. 
2)  Hank av jern. Hanken er båndformet med rektangulært tverrsnitt, men er sterkt 
forvridd og er brukket i to deler, hvorav den minste delen består av det ene festet. 
Hankens ender er opprullede. Den største delens l. ca 30 cm og den minste ca. 8,2 cm, 
stbr. 1,3 cm, t. 3 mm. Vekt: 116 g. F80. 
Strukturnr: S-33. Fotgrøft.  
3)  Et stangformet fragment av jern i to deler. Det har rundt tverrsnitt, avbrutte ender 
og er bøyd nær den ende enden. L. 5,3 cm, diam. 0,3 cm. Vekt: 3,7 g. F.10. Trolig 
samme gjenstand som nr. 4. 
Strukturnr: S-35. Bevart kullag i fotgrøft.  
4)  Et stangformet fragment av jern i to deler. Fragmentet har dels et rundt (diam. 0,4 
cm) og dels et rektangulært (0,2 x 0,4 cm) tverrsnitt. Begge ender er avbrutt, men det 
er svakt buet i den ene enden. Samlet l. 7,3 cm. Vekt: 4,4 g. F.11. Trolig samme 
gjenstand som nr. 3. 
Strukturnr: S-35. Bevart kullag i fotgrøft.  
5)  Et lite stykke slagg. Tvm. 2,9 x 1,7 cm. Vekt: 5,7 g. F.6. 
Strukturnr: S-32. Funnet innenfor fotkjede.  
6)  Dekorert leirkarskår fra et finere bordkar (jf. Bøe 1931) med rødbrun, glittet 
overflate og grått, tynt gods (t. 0,5 cm) magret med fin sand, og som stammer fra 
karets halsparti og øvre del av buken. Skårets dekor består av en horisontal 
linjegruppe og en vinkelbord med kileformete inntrykk i trekantfeltene. Både dekor 
og godstype er svært lik karet funnet i graven C56977/20-27, men dette skåret har en 
mer forvitret overflate. Tvm. 3,5 x 3,1 cm. Vekt: 5,6 g. F.5. 
Strukturnr: S-33. Fotgrøft. 
7)  Leirkarskår av samme type som nr. 6. Ornering bestående av linjedekor og rester 
av en rekke med kileformete inntrykk. Noe forvitret overflate. Tvm. 3,0 x 1,8 cm, t. 
0,5 cm. Vekt: 2,8 cm. F14.  
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Strukturnr: S-33. Fotgrøft. 
8)  5 små skårfragmenter fra et kar av kleber, antagelig fra samme kar som nr. 9. Stl. 
1,8 cm. Vekt: 4,1 g. F12. 
Strukturnr: S-35. Tydelig bevart kullag i fotgrøft.  
9)  2 bukskår og 1 randskår fra et kar av kleber. Bukskårene er jevnt buet og har glatt 
ut- og innside. Munningsranden er rett og og randskåret viser at karet har hatt en jevn, 
konveks overgang til karveggen. Tvm. største skår 8,9 x 5 cm, t. 1,2 cm. Vekt: 115,7 
g. F69. 
Strukturnr: S-35. Tydelig bevart kullag i fotgrøft.  
10)  Kullprøve, vekt: 0,8 g. Prøven er vedartsbestemt til 5 bjørk og 20 furu. Alle 
stykker av bjørk er forbrukt ved 14C-datering: 1210±40 BP, 690-900 calAD og 920-
950 calAD (Beta 237770). KP17. 
Strukturnr: S-33. Kullprøve tatt fra fotgrøft/fotkjede under stein.  
11)  Kullprøve, vekt: 14,8 g. Prøven er vedartsbestemt til 5 bjørk og 35 furu. Alle 
stykker av bjørk er forbrukt ved 14C-datering: 1035±40 BP, 970-1040 calAD og 1100-
1120 calAD (Beta 237774). KP15. 
Strukturnr: S-35. Tydelig kullag i fotgrøft.  
12)  Kullprøve, vekt: 1,4 g. Prøven er vedartsbestemt til 4 bjørk og 16 furu. Alle 
stykker av bjørk er forbrukt ved 14C-datering: 1050±40 BP, 900-920 calAD og 950-
1040 calAD (Beta 237771). KP18. 
Strukturnr: S-38. Tydelig bevart kullag i fotgrøft.  
13)  Kullprøve, vekt: 41,8 g. Prøven er vedartsbestemt til 45 bjørk og 15 furu. Alle 
stykkene av bjørk er forbrukt ved 14C-datering: 1090±40 BP, 890-1020 calAD (Beta 
237772).  
Strukturnr: S-38. Tydelig bevart kullag i fotgrøft. KP23. 
14)  Kullprøve, vekt: 14,6 g. Prøven er vedartsbestemt til 40. Alle stykkene av bjørk 
er forbrukt ved 14C-datering: 1210±40 BP, 680-890 calAD (Beta 237773). KP24. 
Strukturnr: S-45. Tydelig bevart kullag i fotgrøft.  
15)  Kullprøve, vekt: 0,1 g. Prøven er vedartsbestemt til 20 bjørk. Alle stykker av 
bjørk er forbrukt ved 14C-datering: 1480±40 BP, 550-660 calAD (Beta 237775). 
KP22. 
Strukturnr: S-46. Kullprøve tatt fra under stein i fotkjede.  
 
C56980/1-6  
Boplassfunn og mulig gravfunn fra yngre jernalder.  
Innen undersøkelsesområdet ble det registrert fire andre strukturer og et område med 
ardspor. Strukturene er ett mulig ildsted (S-26) og to kokegroper, hvorav en ikke er 
undersøkt (hhv. S-19 og S-21) som lå i området N for fotgrøften og kantkjeden 
(C56979), samt et kraftig steinsatt stolpehull (S-28) som lå S for 
fotgrøften/kantkjeden.   
S-27, en nedgravning (diam. 1,80 m) med en rundkamp (tvm. 1,40 x 1,20 m), lå noe Ø 
for midtpartiet inne i anlegget med fotgrøft og kantkjede (C56879). Denne steinen kan 
opprinnelig ha vært en sentrumsmarkering i anlegget, som er blitt gravd ned (i 
forbindelse med steinrydning?) i middelalder (jf. datering av kullprøve nr. 4, Kjos 
2009:Kap.6.2.2). 
1)  Et brent bein, vekt 0,2 g. Funnet i lag 1. S-27. Nedgraving.  
2)  Kullprøve, vekt: 17,3 g. S-19. Kokegrop.  
3)  Kullprøve, vekt: 14,0 g. S-26. Nedgraving.  
4)  Kullprøve, vekt: 51,4 g. Prøven er vedartsbestemt til 5 bjørk og 20 furu. Alle 
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stykker av bjørk er forbrukt ved 14C-datering: 320±40 BP, 1470-1660 calAD (Beta 
237769). S-27. Nedgraving.  
5)  Prøve, pollen. Pollenserie K, 1-5. Pollenserien er tatt i profil. S-28. Nedgraving. 
Mulig stolpehull.  
6)  Prøve, pollen. Pollenserie L. Prøven er tatt fra ardspor.  
 
 
 
 


