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SAMMENDRAG 
 

I perioden mellom 25.08 – 31.10.2014 ble det utført en arkeologisk undersøkelse av 

gravminner og et hulveisystem ved Hesthag 47/2, som en del av ny E18-trase fra 

Tvedestrand til Arendal. Det ble også undersøkt et mulig gravminne ved Gliddi 

(ID41306) med en sentral plassert søkesjakt, som ble avskrevet og tolket som en 

naturformasjon, hvorpå undersøkelsen ved Gliddi ble avsluttet.  

 

Gjennom undersøkelsene ved Hesthag, ble det avdekket et område på 668 m
2
. Selve 

utgravningsområdet ligger i skogmark og har vært tett bevokst av kratt og trær og ligger i 

N-S og Ø-V skrånet terreng. Ca 70-100 meter lenger nord for feltet, ligger ytterligere tre 

gravminner, hvorav en langhaug og to sirkulære gravhauger. Innenfor tiltaksområdet ble 

det undersøkt et hulveisystem (A490) som omkranser en rund gravhaug (A350) med 

plyndringsgrop og fotgrøft. I tillegg fremkom en uregistrert spissoval langhaug (A400) 

med fotgrøft, samt to nedgravninger. Det ble også avdekket fossile dyrkningsspor i form 

av en åkerrein ved en brink i østlige del av feltet.  

 

Den runde gravhaugen viste seg å ha en sentral kjernrøys som var kraftig forstyrret av 

plyndringsgropa i N-del. Det ble påtruffet flere stein rett i underkant av torva i både 

nordlige og sørlige del, hvor alle trolig tilhører kjernrøysa. Plyndringssøkket ser ut til å ha 
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gått igjennom kjernrøysa og til nedre steinlag, hvor det også var et kullag i en mindre 

fordypning. Vedartsbestemmelse av kullaget viste til gran. Radiologisk datering av denne 

ga en C14-resultat på 1890-1955 kalAD ( ukal. 13±31 BP) og viser slik til brenning i 

nyere tid. Trolig markerer dette tidsrom for plyndringen, men det knyttes usikkerhet til 

hvorfor det ble utført en brenning i forbindelse med plyndringen. Noen paralleller til 

dette, er ikke kjent.   

 

Undersøkelsen av langhaugen påviste ingen spor etter intern konstruksjon eller 

gravgjemme. Langhaugen overlagra en nedbrutt, eldre markoverflate, som viser at 

langhaugen er oppført i én sekvens innenfor et kort tidsrom, hvor haugen hadde forseglet 

en eldre markoverflate. Derimot ble det ikke gjort noen gjenstandsfunn her og 

langhaugen ble tolket som en såkalt kenotaph (gravmarkør uten grav).  

 

Utstrekningen av åkerreina ble undersøkt med dyp sjakting ved plassering av tre 

søkesjakter på tvers (Ø-V gående) av feltets østlig brink. Åkerreina var funnførende med 

fragmenter av keramikk og bearbeidet flint. De dekorerte keramikkskårene indikerer 

romertid, mens flinten ser ut til å være fra neolittisk aktivitet. Av keramikkskår er både 

finere bordkar- og forrådskar representert og det kan være at disse skal sees i 

sammenheng med bruk eller anleggelse av gravfeltet. Det er også mulig at keramikken 

representerer bakgrunnsstøy fra boplassaktivitet.  

 

Det foreligger 4 radiologiske dateringer fra utgravningen, to mikromorfologiske analyser, 

6 makrofossilanalyser og analyser av 8 pollenanalyser, hvorav 2 prøver tatt i underkant 

av kjernerøysa i rundhaugen, samt en pollenserie med 6 enkeltprøver fra åkerreina. 

Pollenanalysen fra åkerreina viser til dyrkning av både hvete og bygg. Åkerugress som 

storbendel (Spergula Arvensis), brennesle (Urtica) og meldestokk (Chenopodium album) 

viser til perioder hvor åkerlandskapet har blitt lagt delvis brakk før nydyrkning. 

Pollenprøvene tatt i underkant av kjernerøysa inneholdt kun pollenkorn. Et steinskodd 

stolpehull rett i underkant av åkerreina ble datert til 1880-1740 f.Kr. (uKal. 3469±33BC). 

Det representerer slik en terminus ante quem for åkerreinas etablering.   

   

Sammenlagt gjenspeiler undersøkelsene og de naturvitenskapelige analysene et bredt 

tidsspenn, der aktivitet i neolitikum med spor etter bearbeidet flint, bosetningsaktivitet og 

dyrkning fra sen bronsalder/eldre jernalder, samt et hulveiløp som tas i bruk, trolig i 

middelalder og nyere tid. Keramikkfunn i åkerreina viser til finere kar, hvorav forråds- og 

bordkar kan spores i materialet. Matskorper fra innsiden av et slikt skår ble radiologisk 

datert til 80-220 e.Kr. (uKal.1859±34BP) og samstemmer tidsmessig godt med 

keramikkens dekortype
1
.  

  

 

 

 

 

                                                 
1
 Personlig kommentar fra Christian L. Rødsrud og i henhold til I Liv og Død: Keramikkens sosiale 

kronologi i eldre jernalder. Avhandling til Ph.D. graden ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

HESTHAG, 47/2., ARENDAL K., AUST-AGDER 

AV JESSICA LEIGH MCGRAW 

 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 2

Statens Vegvesen Region Sør har utarbeidet en reguleringsplan for ny E18-trasè ved 

strekningen Tvedestrand–Arendal i Aust-Agder. Formålet var å tilrettelegge for bygging 

av ca. 23 km ny 4-felts motorvei.  

 

Selve planområdet innbefatter strekningen fra Oddersbekk i Tvedestrand kommune i nord 

mot sør og til avkjøringen fra dagens E18 ved Harebakken i Arendal kommune. 

Reguleringsplanen omfatter en ca. 200 meter bred korridor, samt en rekke utvidelser 

rundt planlagte kryssområder/tilførselsveier, deponi-/riggområder og anleggsveier. 

Planen omfatter også en rundt 3,5 km lang tilførselsvei fra nye E18 ved Longum til 

kyststripen ved Krøgenes. Totalt utgjør planen et område på ca. 10 000 dekar. 

Reguleringsplanen ble vedtatt i Arendal kommunestyre 22. mai 2014 og i Tvedestrand 

kommunestyre 10. juni 2014. 

 

Aust-Agder fylkeskommune gjennomførte omfattende forundersøkelser i 2012, 2013 og 

2014 (Eskeland 2013, 2014). Totalt ble det registrert 118 automatisk fredede 

kulturminner som skulle berøres av tiltaket, hvorav 97 lokaliteter fra steinalder og 21 fra 

bronsealder/ jernalder. Kulturhistorisk museum foretok en befaring av området 21. august 

(Ann Zanette Tsigaridas Glørstad og Axel Mjærum) og 19-20. november 2013 (Ole Chr. 

Lønaas og Axel Mjærum). I brev datert 26. februar 2014 ble det søkt dispensasjon for 46 

lokaliteter, mens det i brev av 3. april 2014 ble søkt dispensasjon for ytterligere 6 

lokaliteter. De øvrige kulturminnene er foreslått regulert til bevaring.  

 

Riksantikvaren ga dispensasjon for 50 av kulturminnene i brev av 23. april 2014, hvorav 

38 ble dispensert med vilkår om arkeologiske undersøkelser. Sistnevnte omfattet 

arkeologisk utgravning av i alt 34 steinalderlokaliteter, 2 gravminner, hulvei og et område 

med bosetningsspor fra bronsealder/jernalder. Samtlige var fordelt innenfor 6 delområder.  

 

Del av undersøkelser foretatt sesong 2014 innbefattet gravminnene og hulvei, samt 11 

steinalderlokaliteter. Gjeldende rapport omhandler undersøkelsene av områdene 

ID170382 og ID170383 (delområde 3), samt undersøkelse av mulig gravminne ved 

Gliddi (ID41306, delområde 8). 
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Områdenavn Område-nr. Lokalitetstype 
Antall 

lok. 

ID.nr. 
Moh. 

Foreløpig 

antatt alder 

Krøgenes 2 Steinalderlok. 9 
159965, 159966, 159969, 160617, 
161275, 161276, 161278, 161292, 

161295 

14–42 MM–MN 

Mørland store og 
Stea 

2, nord Steinalderlok. 2 170350, 172500 28–56 MM–SM 

Hesthag og 
Mørland 

3 

Steinalderlok.  6 
170171, 170172, 170177, 170178, 

170189, 170190 
22–39 MM–SM 

Gravminne 1 170382  JA 

Hulvei 1 170383  JA 

Bosetnings-/ 
aktivitetsområde 

1 172322  BA–JA 

Sagene 5 Steinalderlok. 8 
58587, 161298, 161300, 171070, 

171073, 176195, 176196, 176197 

39–56 og 

strand-

bundet 

26–29  

TM–MM og SM 

eller senere 

Kvaastad 6 Steinalderlok. 9 
170971, 172344, 172345, 172657, 
172658, 172664,  

172665, 172666, 172667 

45–58 TM–MM 

Gliddi 8 Gravminne 1 41306  JA 

Totalt 38  

Tabell 1: Områder undersøkt jf. gjeldende rapport er uthevet i rødt. 

 

 DELTAGERE, TIDSROM 3

Til sammen ble det benyttet 148 dagsverk under utgravninger ved Gliddi og Hesthag. I 

beregningen er ikke utgravningsleders administrative oppgaver medregnet. Tidsperioden 

er iberegnet begge lokalitetene (ID41306 og ID170382 med ID170383).  

 
Navn Stilling Periode Dagsverk 

Jessica Leigh McGraw Utgravningsleder 25.08 – 31.10 50 

Line Hovd Assisterende feltleder 25.08 – 31.10 50 

Eystein Østmoe Assistent 27.08 – 31.10 48 

Stian Pettersen Gravemaskinfører/Gauslo   

Sum 148 

Tabell 2: Oversikt over deltagere og instanser ved gjeldende undersøkelse. 

 

Tidsbruken er basert på faktisk tid benyttet i felt. I tillegg til de daglige arbeidsoppgavene 

(se tabell I) kommer utgravningsleders planlegging av utgravningen (forarbeid), 

gjennomgang av funn, dokumentasjon og forfallende administrative oppgaver (løpende 

planlegging og tilrettelegging av infrastruktur). For det øvrige feltpersonalet kommer 

også føring av reiseregninger, førstehjelpskurs, bygging av såld, innkjøp av utstyr og 

andre overordnede oppgaver på prosjektet i tillegg til førte dagsverk. 
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Arbeidsoppgaver Utgravningsleder Ass. feltleder Assistent Sum dagsverk

Oppstart 2 2 0,2 4,2

Intrasis/GIS 10,2 10,2

Såldestasjon 4,3 7,4 8,4 20,1

Metallsøking 1,5 0,5 2

Avtorving 2 3 3 8

Flateavdekking 2,9 6,5 6,5 15,9

Administrasjon 7 0,5 7,5

Dokumentasjon 7 9,8 9,5 26,3

Graving av søkesjakt 0,6 2,2 2,2 5

Formidling 2,6 2,6

Rensing av flater 4,4 9,6 8,9 22,9

Avslutning 2 2 2 6

Totalt antall dagsverk 46,5 43,5 40,7 130,7

Totalt ukeverk 9,3 8,7 8,14 26,14
 

Tabell 3: Oversikt over daglige arbeidsoppgaver og benyttet tid på de enkelte.  
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Figur 1: Oversiktskart med beliggenhet av de ulike utgravningsområdene sesong 2014 og plangrensen av 

veitrasé.  Kartgrunnlag Statens Kartverk. Tillatelse nr.: NE12000-150408SAS. Produsert av L. S. 

Johannesen, GIS-ansvarlig, E18 Tvedestrand-Arendal.  
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 BESØK OG FORMIDLING  4

 

Prosjektleder Lars Sundström var på befaring hver dag i løpet av hele 

undersøkelsesperioden. Det overliggende prosjektet og dets flerårige undersøkelser ble 

presenterte i forskjellig media og variert format, deriblant gjennom presentasjon av ulike 

dokumentasjonsmetoder og foreløpige resultater fra undersøkelsene. Nedenfor er en 

oversikt over formidling tilknyttet hele prosjektet fra sesong 2014. 

 

 
Dato Forum Tema 

12.8.2014 NRK Sørlandet   «E18-utbygging kan løse steinaldergåte» 

13.8.2014 NRK P2 Kulturnytt «Store arkeologiske utgravninger i Aust-Agder» 

14.8.2014 www.nrk.no «E18-utbygging kan løse gåte» 

23.8.2014 Reportasje i Arendals Tidende «Baner vei for ny E18 med steinalderfunn» og 
«Med Arendals historie i hendene» 

25.9.2014 Reportasje i Agderposten Kommunikasjon i nåtid gjenspeiler fortid» 

29.9.2014 Reportasje i Agderposten «Håp i hengende forskersnøre».   

24.10.2014 Reportasje i Arendals Tidende «Spor av økseproduksjon i Arendals steinalder» 

24.10.2014 NRK Sørlandet (www.nrk.no) «Sundtoft fant 10000 år gammelt reiskap» 

30.9.2014 Aust-Agder fylkeskommune - 
Kulturavdelinga 

Omvisning på Krøgeneslokalitetene. Birgitte Bjørkli 

7.9.2014 Fortidsminneforeningen i Vest Agder Guidet søndagstur på Krøgeneslokalitetene. 
Svein S. Nielsen 

07.10.2014 Aust-Agder Kulturhistoriske senter 
(AAKS) 

Besøk og omvisning på Krøgeneslokalitetene. 
Birgitte Bjørkli 

14.10.2014 Vitensenteret Sørlandet Omvisning på Krøgeneslokalitetene. Birgitte Bjørkli 

29.9.2014 Per Persson, KHM Besøk og omvisning på Krøgenes og Hesthag. 
Lars Sundstrøm 

29.9.2014 Universitetet i Kiel Besøk og omvisning på Krøgenes og Hesthag. 
Lars Sundstrøm 

22.10.2014 Prosjektledelsen på E18 Bamleprosjektet 
KHM 

Besøk og omvisning på Krøgeneslokalitetene. 
Lars Sundstrøm 

8.8.2014 Harald A. Halvorsen, Vitensenteret 
Sørlandet 

Strategi for samarbeid om formidling under hele 
prosjektperioden 

18.8 og 
15.9.2014 

Peter Bjerregaard KHM Planleggingsmøte Kollaps 

25.8.2014 Marianne Eldorhagen og Annette Booth, 
AAKS 

Møte om samarbeidsstrategier KHM og AAKS. 
Planleggingsmøte. Kulturhistorisk vinkling 

29.8.2014 Seminar KHM Utstillingsmetodikk 

10.10.2014 Harald A. Halvorsen og Kine Wangerud, 
Vitensenteret Sørlandet 

Samarbeidsstrategi KHM og VS. Planleggingsmøte. 
Naturvitenskaplig innfallsvinkel 

29.9.2014 Utstillings- og Publikumsseksjonen KHM 
+Anne Beate Hovind og Mads Hårstad 
Pålsrud (growlab) 

Planleggingsmøte Kollaps + Urban gardening 

27.9.2014 Forskningstorget i Arendal Stand med informasjon og aktiviteter 

01.10.2014 Nils Ole Sundet, Vest-Agder 
fylkeskommune 

Samarbeid om skoleformidling i 2015 og 2016. 
Planleggingsmøte 

02.10.2014 Vitensenteret Sørlandet Publikumshelg våren 2015. Planleggingsmøte 

16.10.2014 Arkeologisk aften/publikumskveld på 
Vitensenteret Sørlandet 

«Fortidens teknologi i arkeologiske funn»  
Foredrag ved Justin Kimball og Lars Sundstrøm. 
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Dato Forum Tema 

Flintknakking ved Svein S. Nielsen 

17.10.2014 Utstillings- og Publikumsseksjonen KHM Planlegging av Kollapsutstillingen KHM 

22.10.2014 Møte med Marianne Eldorhagen AAKS Utarbeide skisse for delutstilling og presentasjon 
av resultater ved det nye AAKS. Åpning april 2015 

28 og 
29.10.2014 

Seminar i Stavanger. Forskning i felleskap 
(FIF). 
Med Peter Bjerregård og Martin Hager-
Saltnes 

Kolonisering. Workshop publikumsdeltakelse 

06.11.2014 Norsk Arkeologmøte i Stavanger Poster «Siste nytt – Størst på kulturminner» 

06.11.2014 Norsk Arkeologmøte i Stavanger Poster «Nøstvet i Aust-Agder» 

07.11.2014 Norsk Arkeologmøte i Stavanger Innlegg resultatbørsen. Ved Lars Sundstrøm 

16.11.2014 Norark.no «Utgravningene langs nye E18. Årets sesong». 
Birgitte Bjørkli 

03.12.2014 Norark.no «Ferdsel, haugbrott og dyrking». Jessica Leigh 
McGraw 

24.10.2014 Klima og miljøminister Tine Sundtoft Statsråd for besøkte både jernalder- og 
steinalderfeltet på Hesthag 

15.12.2014 Seksjonsmøte AS Oppsummering av feltsesongen 

29.10.2014 Delegasjon fra AAKS på Hesthag Flytting av deler av gravhaug til museumsutstilling 
på AAKS 

 Digitalt Museum. Forprosjekt Utvikling av prototype. «Museumssamlingene ut i 
felt og utgravningene inn på museum» 

 Facebookgruppe «Arkeologiske utgravninger langs E18 Tvedestrand-
Arendal» 

 Instagramprofil (bilder) «arkeologie18» 

 Statens vegvesens hjemmeside 
Aust-Agder fylkeskommune 

Informasjon om oppstart 

 Diverse omvisning Omvisninger og besøk i felt av personer i 
lokalmiljøet 

Tabell 4: Oversikt over formidling sesong 2014 av fortløpende resultater fra prosjektet. 

 

 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 5

 

Lokaliteten ligger rett ved og nord for FV140, Otterlandsveien, i skrånende terreng med 

N-S vendt helling. Lokalitetens beliggenhet er topografisk avgrenset av skarpt fallende 

terreng i østlige del ned mot et lite juv, der det i dag løper et lite bekkefar. Dette 

bekkefaret snor seg rundt lokaliteten i nordre del før terrenget har en svak nordlig 

stigning i lengde av omtrent 70-100 meter mot en flate der dagens gårdstun ligger. Vestre 

del av lokaliteten er avgrenset av en traktorvei og derfra et svakt stigende skogsbekledd 

terreng. Sørlige del av feltet ved fylkesvei 140 utgjøres avgrensingen av en kunstig 

utjevnet flate, tidligere anvendt til lagring av tømmerhogst.  

 

Undersøkelsesområdet ligger i skogmark. Forut for utgravningens oppstart var landskapet 

her tett bevokst med mye kratt og trær. Det naturlige terrenget er noe kupert og ujevnt, 

der nordlige del fremsto som tilnærmet flatt, mens sørlige del har en N-S-gående til dels 
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skarp skråning. Den runde gravhaugen ligger rett på en knekk mellom flate og sørlig 

skråning. I tillegg har deler av hulveisystemet erodert langt kraftigere på enkelte partier i 

terrenget. 

 

Det naturlige jordsmonnet er noe variert, med innslag av anrikningslag i områder og 

brunjord i andre områder. Særlig i østlige og nordlige del opptrer anrikningslaget, mens i 

vestlige og sørlige del består det naturlige jordsmonnet av til dels brunjord og 

naturpåvirket jord. Selve undergrunnen består av vannmettet og kompakt leirholdig silt 

med noe jernutfelling i nordre del, mens i sørlige del av består undergrunnen av lysere 

grågul leirholdig silt. Variasjonene av naturlig jernutfelling i undergrunnen mellom 

nordlige og sørlige del kan naturlig forklares ved ulikheter i dreneringsforhold.   

 

 

 

Figur 2: Illustrasjon av havnivået på 8 m.o.h. (t.h) og havnivået på 9 m.o.h. (t.v). Lokaliteten ved Hesthag 

er markert i rødt.  

 

Tidligere lå området ved Hesthag i kontakt med havet via et lengre fjordinnløp som 

strakk seg innlands forbi Saltrød og Mjærefjør og demmet opp Totjenn. Det er trolig at 

denne vannveien forbandt de nordlige gårdstunene til kystveien i Aust-Agder. Ved en 

simulering av høyden på vannstand over dagens havnivå, er det en differanse på kun 1 

meter som enten binder området ved Hesthag via en vannførende vei til kysten (+9 

meter.) eller stenger den av ved to mindre eid (+8 meter).  
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Selve gårdsnavnet Hesthag er et gammelt gårdsnavn og eldste skriftlige innberetning om 

plassen er fra 1593, der den blir omtalt som «Hesthagge». Deretter er den oppført under 

navn «Hesthage» i 1610 og «Hesthauge» i 1670. Seneste versjon er «Hesthagi» fra 1723 

inntil gården antar dagens betegnelse (Rygh 1905, VIII: 92). Selve navnet indikerer at 

gården har fungert som en havnegang for hester, dvs. inngjerdet beitemark for hester.  

 

Det er flere kjente kulturminner i nærområdet. I umiddelbar nærhet til og 132 m NNØ til 

planområdet er det registrert et gravfelt (ID51104, 31386) ved dagens gårdstun. 

Gravfeltet utgjøres av tre runde gravhauger (ID51104-1/2/3), hvorav den ene har blitt 

fjernet. De resterende to ligger inneklemt mellom to gårdsbygninger. Gjenstående 

gravminner ser ut til å ha blitt utsatt for plyndring. Omtrent 50 meter NNØ for disse 

ligger ytterligere et gravminne i form av en langhaug med spissovale ender (ID31386). 

Denne ligger i hagen ved kårboligen på gårdstunet og er kraftig bevokst. Samtlige av 

disse gravhaugene har spor etter sentrale groper, noe som tilsier at også disse har blitt 

utsatt for plyndring.  

 

 

 

Figur 3: Kart hentet fra Askeladden. Kartet viser feltets geografiske plassering og omkringliggende 

kulturminner. ID170177 og 170178 er steinalderlokaliteter (MM), ID170418 er et enkeltfunn, ID170191 er 

flerfaset område med boplassaktivitet (MM, TN og EJA) og ID170232 er også flerfaset boplassfunn (EBA, 

YBA og EJA). 
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Tidligere lå ytterligere et gravminne ved Hesthag Øvre (450 NNØ), men denne ble det 

fjernet i forbindelse med oppføringen av grunnmur til et hus på «Tokleven» i 1845. I 

denne ble det funnet et bryne av skifer (C30383), midtstykke til et rustent sverd samt en 

jernøks fra vikingtid. De to sistnevnte gjenstander har gått tapt.  

 

Ved forundersøkelsene utført av Aust-Agder fylkeskommune ble det også sjaktet i et av 

dagens nærliggende dyrkningsflate (90 m Ø). Her ble det funnet spor etter kokegroper og 

stolpehull (ID170232), hvor dateringer indikerer aktivitet i både bronsealder og eldre 

jernalder.  

 

 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 6

6.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

De registrerte kulturminnene innbefattet en rundoval gravhaug omkranset av et 

hulveisystem. I tillegg framkom det ytterligere et gravminne i form av en langhaug. Med 

bakgrunn i prosjektplanen (Mjærum og Lønaas 2014) var følgende problemstillinger 

relevante:  

 Konstruksjon - oppbygningen av de indre og ytre deler av gravhaugen. 

 Gravskikk – hvilken gravskikk kan observeres? Finnes det evt. 

sekundærbegravelser i haugen?  

 Finnes det spor eller rester etter ritualer eller handlinger knyttet til 

begravelsen? 

 I hvilken grad er haugene plyndret og fant plyndringen sted kort tid etter 

gravleggingen eller nyere tid? 

 Er det bevart gjenstander i graven og hvor er de eventuelt plassert? 

 

De øvrige problemstillinger la føring for grunnlaget til både dokumentasjon- og 

utgravningsstrategi. De ovennevnte problemstillinger innbefattet derfor en nødvendig 

sikring av naturvitenskapelig prøver, samt å tilrettelegge for stegvise undersøkelser mht. 

best mulig dokumentasjon. Når det angikk hulveisystemet, ble det lagt opp til og 

hovedsakelig undersøke var relasjonen mellom gravminnene og ferdsel. Dette ble utført 

ved strategisk plasserte profiler i løpet av undersøkelsen. Da hulveier er svært vanskelig å 

datere, ble det også utført metallsøk langsmed hulveiløpene for eventuell funnmateriale 

(jf. prosjektplan).     

 

I forlengelse av problemstillingene nevnt ovenfor ble det også lagt opp til å avdekke 

området rundt gravminnene for å påvise eventuelle flatmarksgraver i nærområdet eller 

annet førreformatorisk aktivitet.  
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6.2 UTGRAVNINGSMETODE 

 

For å sikre den forutsettende grundige dokumentasjonen av undersøkelsens forløp, ble det 

anvendt tid ved oppstart til å fjerne en stor del av vegetasjonen manuelt. Som nevnt var 

landskapet noe kupert på bakgrunn av både topografi og hulveiens stedvis kraftige 

erosjon av landskapet. Kombinasjonen av naturlig kupert topografi og arkeologiske 

enheter egnet seg dermed godt for å gjenskape en landskapsmodell i 3D, både før 

avtorving, i etterkant av dette og i tilknytning til utgravningens ulike stadier. 

 

Det ble anvendt en maskin på 13 tonn med pusseskuff og rotortilt til avtorving. I tillegg 

ble det anvendt klo ved fjerning av stein og stubber under utgravningens forløp. Når det 

angikk den runde gravhaugen, var det knyttet noe usikkerhet til om anlegget kunne være 

en jordblandet steinrøys. Etter nedklipping av høy vegetasjon, fremkom flere større stein, 

både langs kanten av gravhaugen og i sørlige og vestre overflate. Deler av dette 

gravminnet (3/4) ble derfor manuelt avtorvet med bruk av spade og krafse. 

 

Alle fremkomne strukturer ble fortløpende nummerert og kort beskrevet. I henhold til 

ovennevnte problemstillinger, ble det anlagt profiler ved relevante områder mht. 

fortløpende stratigrafisk avklaring. Hver del av gravhaugene ble fjernet i mekaniske lag i 

tilfeller hvor klare stratigrafiske lag ikke kunne observeres.  

 

Innmåling i felt ble utført av utgravningsleder. Sammenlagt ble det anvendt 10,2 

dagsverk på innmåling. Det var allerede etablert tre fastpunkter i området. Innmålingen 

var problemfri med hensyn til gode siktlinjer og målevinkler. Det ble definert fire ulike 

kontekster, hvorav hver kontekst kunne ha flere tilknyttede elementer. I de tilfellene ble 

det utført en relasjonsbygging gjennom Intrasis. Innmåling av topografi (grunnfjell o.l.), 

sjakter og feltavgrensning ble utført. Alle prøver, funn og snitt ble målt fortløpende. 

 

Det ble anvendt en Trimble T3 totalstasjon ved innmåling. Dokumentasjons-systemet 

Intrasis (Explorer 3.0) ble brukt til behandling og analyse av innmålte enheter i etterkant. 

Til videre databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 

benyttet. Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres 

som Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis 

RAW-format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på PC. Eksport skjer via 

kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis 

og ESRIs ArcMap 10. Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og 

lagret i ESRI geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved 

KHM. I tillegg blir det respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring 

og evt. distribusjon. 
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Det ble brukt anvendt et digitalt systemkamera av typen Canon Powershot G16 og et 

Nikon 1 S1 med koblingsenhet Wu-1b til bruk for kommunikasjon mellom fotostang til 

Wireless Mobile Adapter Utility Application på en Ipad Air. Bilder er lagt inn i KHMs 

fotobase under Cf34834. Funn og prøver er katalogisert i KHMs Gjenstandsbase under 

C59699. 

 

Det ble utført flere omganger med fotogrammetrisk dokumentasjon for fremstilling av 

3D-modeller gjennom programmet Agisoft. Bildeserien anvendt for utarbeidelse av 3D-

modeller er arkivert i KHMs fotobase. 

 

 

6.3 UTGRAVNINGENES FORLØP 

6.3.1 UNDERSØKELSEN AV MULIG GRAVMINNE (ID41306) VED GLIDDI 

Prosjektets jernalderundersøkelser ble innledet med en forundersøkelse og sjakting av et 

mulig gravminne ved Gliddi (ID41306) og lå ved traséens mest nordlige del nær 

Tvedestrand. Selve feltet lå i et hogstfelt og kant i kant med og SV for et steingjerde med 

orientering NV-SØ som markerer grensa mellom gårdene 29/8 og 29/1. Rett nord for 

steingjerde går det en traktorvei.  

 

Forhøyningen lå på et framspring/bergknapp med en NV-helling. Den var forholdsvis 

klart markert i NV, mens SØ del gikk jevnt over i terrenget og så ut til å ha et flatt 

midtparti. Opprinnelig ble forhøyningen registrert med et sentralt plassert søkk med en 

dybde på 20-35 cm, men dette søkket ble ikke gjenfunnet ved gjeldende undersøkelse. 

Forhøyningen var sterkt bevokst med høyt kratt og flere enkelte større stubber. I østlige 

kant ved forhøyningen lå det en del utraste masser som var dekket med hogstavfall. 

Forhøyningen hadde en ca. diameter på 12 meter, med en høyde på 1,7 m i NV-del mot 

0,4 m i østlige del.  
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Figur 4: Beliggenhet av undersøkte lokalitet ved Gliddi og dets deliggenhet i den planlagte veitrasé. 

Kartgrunnlag Statens Kartverk. Tillatelse nr.: NE12000-150408SAS. Produsert av L. S. Johannesen, GIS-

ansvarlig, E18 Tvedestrand-Arendal. 
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Undersøkelsene ble igangsatt ved å strekke en maskinell N-S orientert sjakt fra sentrum 

av forhøyningen mot østlige del for å avklare forhøyningens karakter og utstrekning. 

Sjakten var oppimot 8 meter lang og 2,5 meter bred.  

 

 

     

Figur 5: Påbegynt sjakting av ID41306 (Cf34834_352.JPG (t.v.) og Cf34834_356.JPG. (t.h.). Fotograf: 

JLM, KHM. 

 

Jordmassene besto av naturlig og homogen rødlig brunjord og delte likheter med eroderte 

jordmasser synlig ved kanten av traktorvei rett nord for forhøyningen. Jordmassen var om 

lag 20-30 cm tykt og inneholdt enkelte bruddstein av variert størrelse. I underkant av 

jordlaget, dukket mindre sedimentære bergknapper opp. Disse bergknappene var 

gjennomgående langs hele sjaktens lengde og bredde, noe som indikerte sterkt at hele 

forhøyningen var dermed en naturlig formasjon.  

 

Bergknapper og grunnfjell består naturligvis av mer grunnfast materie, noe som 

innebærer en høyere tetthet og kompakthet. Dette resulterer i en annen type gjenklang når 

jordboret treffer berg/grunnfjell enn løse stein og det ble stukket med jordbor i NV-del, 

hvor forhøyningen syntes å være klarere markert. Gjenklangen av jordboret ga en 

indikasjon på at de ekstra forhøyede partier var skapt av oppstikkende bergknapper, hvor 

brunjord var samlet i sprekker mellom disse.  

 

De mulige utraste masser ved østlige del ble også undersøkt under den maskinelle 

sjaktingen. Jorda besto stort sett av brunjord, med innslag av nedbrutt tre og vegetasjon. 

Iblant dette ble det funnet moderne potteskår.  
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Figur 6: Sjakt sett mot SØ gjennom utraste masser (Cf34834_357.JPG (t.v.), retning mot S), med funn av 

moderne potteskår i sjakt (Cf34834_359.JPG (t.h.), sett ovenfra). Fotograf: JLM, KHM. 

 

Sammenlagt tydet søkesjakten av mulig gravminne ID41306 på at forhøyningen var skapt 

av en naturformasjon, hvor nedbrutt hogstavfall og moderne søppel hadde skapt de 

mulige utraste jordmassene i østlige del. Forhøyningen ble derfor avskrevet som et mulig 

gravminne. Undersøkelsene av ID41306 ble da avsluttet. Sammenlagt ble det anvendt 3 

dagsverk, i tillegg til ett dagsverk med maskinfører. 

 

 

6.3.2 UNDERSØKELSE AV GRAVMINNER OG HULVEISYSTEM (ID170382, ID170383) 

VED HESTHAG. 

Forut for maskinell avdekking av området ble høy vegetasjon fjernet i forsøk på å 

gjenskape en datagenerert 3D-modell av landskapet. Gauslå Anlegg stilte med mann og 

motorsag til disposisjon, i tillegg til en kraftig gressklipper og kantklipper. Sammenlagt 

ble det anvendt 6 dagsverk. I en anledning var øvrig mannskap fra prosjektet behjelpelig 

med rydding av vegetasjon. Resultatet medførte at både hulveiløp og gravminner ble 

synliggjort i mye større grad forut for avdekking. 
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Figur 7: Oversiktskart over lokaliteten (ID170382 og ID170383) med innmålte strukturer og påviste 

kontekster overlagt lokale høydekurver. Produsert av L. S. Johannesen, GIS-ansvarlig, E18 Tvedestrand-

Arendal. 
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Figur 8: Fjerning av høy vegetasjon forut for maskinell avtorving. Tatt mot S (Cf34834_011.JPG). 

Fotograf: JLM, KHM. 

 

Avdekking startet i nordlige del av feltet, hvor det kun ble fjernet det øverste torvlaget. 

Det ble lagt opp til å avdekke hovedparten av området for og lettere kunne beregne 

omfang av nærliggende mulige fornminner under markoverflaten. Dette gjorde det også 

lettere å tilrettelegge tilgjengelighet, adkomst og videre bruk av maskin. Det forenklet i 

tillegg fortløpende lagring av løsmasser langsmed kanten av lokaliteten.  

 

Totalt ble det anvendt 4,5 dagsverk på avdekking, hvor to av mannskapet fulgte etter 

maskin med krafser og renset flaten etterhvert som torvlaget ble fjernet.  

 

Under avdekking ble det påvist et ytterligere gravminne av spissoval avlang form. Før 

avdekking var denne kun synlig som en mindre forhøyning med beliggenhet mellom to 

av hulveiløpene. Den runde gravhaugen ble avtorvet manuelt i to omganger, hvorav 

sørlige del av gravhaugen i første omgang, dernest vestlige del av gjenstående halvdel. 

Dette ble gjort da flere større stein var synlig like under torvlaget i disse delene. Rent 

metodisk er dette mer skånsom enn ved bruk av maskin. Det ble identifisert to 

utkastsoner fra plyndringsaktiviteten; en mot sør og en mot vest.  

 

I forsøk på å besvare noen av de øvrige problemstillingene, ble det strukket en 16 meter 

lang V-Ø orientert tverrprofil gjennom gravhaugen, hulveien og ut mot brinken av østlige 
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del av feltet. Under denne prosessen ble det anvendt gravemaskin, hvorav jorda ble 

fjernet lagvis (der stratigrafi kunne observeres) og ellers i mekaniske lag med en dybde 

på 10 cm, inntil en kjernerøys ble påtruffet sentralt i profil av gravhaug. Deretter ble det 

strukket en N-S orientert profil på tvers av gjenstående halvdel og gjennom 

plyndringsgrop. Dette innebar at nordlige halvdel ble undersøkt i to omganger, inntil 

kjernerøysa ble fullstendig avdekket.  

 

 

6.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

 

Selve utgravningsvirksomheten hadde sen oppstart, noe som medførte til dels dårlige 

lysforhold, spesielt under utgravningens siste faser. Beliggenheten av feltet var også 

plassert i en mindre landskapslomme med lave bergrygger i øst, noe som skapte dårlige 

iakttagelsesforhold når kombinert med lavtliggende høstsol.  

 

Ved sørlige del av feltet så det også ut til å ha vært masseuttak. Her så landskapet ut til å 

være noe kunstig avflatet i sammenligning med øvrige del av felt. Selve feltet lå i en svak 

N-S-gående skråning, men denne skråningen var noe mer utjevnet i sørlige ende. Under 

fjerning av torvlaget i denne delen var kun undergrunn bevart, hvorav både utvaskingslag 

og anrikningslag var blitt fjernet. Det er usikkert når dette fant sted, men det er trolig at 

det har skjedd i nyere tid.  

 

Ved kanten og langsmed traktorveien i denne delen var det også enkelte større biter med 

asfalt og sammenblanding av bruddstein og avrundet stein, noe som kan indikere at man 

har planert ut deler av veiområdet. Jordmasser i nærliggende sørlige del av feltet kan ha 

blitt benyttet til dette, men det knyttes noe usikkerhet til eventuelt omfang.  

 

 

 UTGRAVNINGSRESULTATER  7

7.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Innenfor tiltaksområdet ble det undersøkt to gravhauger – en spissoval langhaug (A400) 

og en sirkulær gravhaug (A350) med rester av en sentral kjernerøys. Begge gravhaugene 

var anlagt på en tidligere dyrkningsflate, hvorav påvisning av en åkerrein i feltets østlige 

brink vitner om. Den sirkulære gravhaugen hadde et sentralt plyndringssøkk. Disse var 

igjen omkranset av et hulveisystem som ser ut til å dele seg i to ulike veiløp. Begge 

gravhaugene hadde fotgrøfter som var svært forstyrret av både natur og aktivitet tilknyttet 

bruk av hulveien. Det ene veiløpet hadde i tillegg erodert vekk deler av rundhaugens 

(A350) østlige kant, samt skapt forstyrrelser av fotgrøfta til langhaugen. Begge 

gravhauger viste seg å være tomme (kenotafer). Den sirkulære gravhaugen var blitt 
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kraftig plyndret. Ved avtroving av haugen fremkom også flere større stein, hvorav disse 

så ut til å ligge i to konsentrasjoner i toppen av haugfyllet rett under torvlaget, noe som 

bekreftet tidlig at plyndringen hadde forårsaket ganske store forstyrrelser i gravrøysas 

indre konstruksjon, at det kunne bli problematisk å tolke kjernrøysas opprinnelige 

konstruksjon.  

 

Den spissovale langhaugen var anlagt over gammel markoverflate, hvorav haugfyllet 

hadde lik jordsammensetning som den sirkulære gravhaugen. Det ble ikke påvist noen 

form for indre konstruksjon i langhaugen. Derimot hadde langhaugen en 

steinkonsentrasjon i nordlige spiss, hvor steinene overlagra fotgrøfta her. En svak 

fordypning i haugens østlige langside nær sentralt kunne vitne om at også denne haugen 

var blitt plyndret, men ingen fyllskifter (jf. mulige plyndringssøkk) ble påvist i haugfyllet.  

 

 

7.1.1 SIRKULÆR GRAVHAUG (A350) 

 

Det runde gravhaugen målte 10 m (L) og 9 m (B). Haugens høyde målte oppimot 1 meter 

fra dagens markoverflate til kjernerøys. Formen var tilnærmet oval, noe som trolig er 

forårsaket av forbigående hulveiløp og erosjon. Dette var tydeligst ved haugens østlige 

side, hvor hulveiløpet hadde erodert kraftig på gravhaugen, slik at østlige side fremsto 

svært skarpt skrånet ned mot hulveiens U-formet forsenkning. Sammenlignet med 

vestlige side og haugens jevne avrundede form her, er det naturlig å anta at gravminnets 

opprinnelige geometri har vært sirkulært.  

 

Haugen var bevokst med mye vegetasjon og trestubber. Rett forskjøvet for haugens 

sentrale punkt, lå et plyndringssøkk i form av en gjengrodd grop med en omkrets på 1 

meter og en dybde på 30 cm. En større stubbe med et kraftig rotsystem vokste rett ved 

østlige kant av plyndringssøkket. 

 

Selve haugen var klart avgrenset i terrenget. Jamfør Fylkeskommunens registrering var 

det et noe utydelig skille mellom fotgrøft og hulvei i partiene hvor disse så ut til å være 

sammenkoblet. Før avtorvingen fremsto fotgrøften som en lav forsenkning rundt haugens 

fotende, særlig rundt nordlige og sørlige del.  
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Figur 9: Rund gravhaug før avtorving. Plyndringsgrop synlig sentralt i haugen. (Cf34834_027.JPG. 

Retning mot SSØ). 

 

Det ble lagt en V-Ø orientert tverrprofil av rundhaugen, hvorav sørlige del av haugen ble 

undersøkt lagvis inntil kjernerøysen ble påtruffet. Deretter ble det strukket en N-S 

orientert profil gjennom gjenstående halvdel av gravhaugen. Dette ble gjort for å belyse i 

hvilket omfang gravhaugen hadde blitt plyndret.   

 

Tverrprofilen gjennom den runde gravhaugen, hulveien og østlig brink ga en indikasjon 

på plyndringsomfanget. Et svært svakt fyllskifte rett ovenfor kjernerøysen var synlig, 

men så ut til å ha kun berørt øverste del av haugen. Den manuelle avtorvingen av sørlige 

del av haugen, påviste to utkastsoner, hvorav rett S og rett NV for plyndringssøkket. Den 

sørlige utkastsonen samstemte med et omrotet fyllskifte sentralt i tverrprofilen.  

 

Resten av haugkappen så ut til å være uforstyrret. Under den maskinelle og lagvise 

fjerning av sørlige del av gravhaugen, framkom et lysere grågult lag (AL2747) ved dens 

vestlige kant. Laget besto av gulaktig homogen siltblandet sand og var blandet med grålig 

steril undergrunn, noe som skapte dets grågule sjattering. I østlige del besto haugkappen 

av jordmasser med en noe annen karakter, og så ut til å være mer iblandet brunjord og 

naturlig anrikningslag.  
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Figur 10: Oversiktskart over omtalte gravhaug (A350), med nevnte profiler og tverrsnitt markert. 

Produsert av L. S. Johannesen, GIS-ansvarlig, E18 Tvedestrand-Arendal. 
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Figur 11: Omrotet fyllskifte rett ovenfor kjernerøys. Stein til venstre og rot til høyre markerer 

avgrensingen av fyllskifte i haugkappen (Cf34834_109.JPG.) Retning mot N. Fotograf: JLM, KHM. 

 

Ved videre undersøkelser ble det tydelig at gravhaugen hadde blitt anlagt rett ved 

langsgående grunnfjell i vestlige del og del av fotgrøfta her var inneklemt mellom 

grunnfjell og haugens kant. Fyllmassen i fotgrøfta var av sort nedbrutt organisk 

vegetasjon iblandet noe kull og var våt og klebrig i konsistens. Det nedbrutte organiske i 

fyllet indikerer at fotgrøften ikke ble umiddelbart gjenfylt, men har stått åpen i lengre tid 

etter den ble anlagt.  

 

Fotgrøfta ble snittet i V, N og S. Dybden av fotgrøfta varierte og lå mellom 10-20 cm i 

dybde i de enkelte snittene. Som nevnt, var fotgrøft ikke bevart i ved østlige del av 

haugen grunnet forbigående hulveiløp. Selve fyllmassen i fotgrøfta var gjennomgående 

likartet i alle snitt, noe som tyder på at hele fotgrøften har stått åpen i lengre tid etter 

gravhaugen ble anlagt. Grøfta har dermed sannsynligvis samlet opp vann i lengre 

perioder, noe som da ikke har ført til gode vekstvilkår for tilvoksende vegetasjon og 

resultert i kontinuerlige nedbrytningsprosesser.   

 

Etter dokumentasjon av tverrprofilen, ble det gravd en N-S-gående profil gjennom 

nordlige halvdel for å dokumentere omfanget av plyndringsinngrepet i haugen. Denne ble 

trukket gjennom sentrum av det omrotede fyllskifte, på tvers av plyndringssøkket og til 
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nordlige utkant av fotgrøfta i denne delen. I profilen så det ut til å være en nedskjæring 

fra det omrørte fyllskifte mot plyndringsøkket. Nedskjæringa var svært tydelig og besto 

av en tydelig grålig linse av jevn tykkelse.  

 

 

 

Figur 12: Sørlige del av N-S gående profil gjennom nordlige del av gravhaug. Svært markant grålig linse 

synlig i profil. Fyllskifte fra plyndringsgrop sees svakt ved kant av profil (Cf34834_164.JPG.) Retning mot 

Ø. Fotograf: JLM, KHM. 

 

Den grålige linsen var avgrenset og lå opp mot en større stein og hadde slik ikke en 

direkte kontakt mot det blandede fyllskifte ved kanten av profil (t.h. i fig. 12). Den jevne 

tykkelsen av linsen tyder på at den kan ha blitt skapt av opprevet torv. Jordlagene under 

og over den grå linsen var svært lik og det var dermed vanskelig å skjelne kontraster både 

over og under linsen. Det er dermed sannsynlig at det blandede fyllskifte i toppen av 

haugen, i tillegg til den opprevne torvbiten, kan representere to nedgravningsforsøk, men 

det er enkelte ting som taler imot denne tolkningen. Det ble ikke funnet gjort noen 

gjenstandsfunn i jordmassene fra plyndringen, hverken moderne eller forhistorisk. Både 

det tydelige plyndringssøkket, samt en sekundær nedgravning med omrørte jordmasser 

like ved, kan være spor etter samme plyndringssekvens, der man har gått inn fra to sider 

mot sentrum av haugen. Utkastsoner med stein i overflaten av haugen kan samstemme 

med at man har forsøkt å gå inn i sentrum av haugen fra to ulike vinkler. 
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I nedkanten av selve plyndringssøkket framkom et kullag. Dette laget lå avgrenset rundt 

enkelte større stein og så ut til å være delvis kantsatt med stein i sørlige og vestlige del. 

Kullaget lå delvis over, mellom og under steinene. Denne gropa lå i nordligste kant av 

kjernerøysa og så derfor ut til å være delvis sekundær til konstruksjonen av kjernerøysa. 

Haugfyllet rett nord for kullaget var helt uforstyrret og det framkom ingen flere stein 

lenger nord for gropa, foruten en større stein ved fotgrøften.  

 

 

 

Figur 13: Beliggenhet av grop med kull i bunnen i forhold til kjernerøys (Cf34834_380.JPG, tatt mot S). 

Fotograf: LH, KHM.  

 

Kullaget inneholdt noen få fragmenter av skjørbrent stein, mens jordlaget rundt gropa så 

ut til å ha vært delvis utsatt for varmepåvirkning.  Gropa hadde to, større kantstein, 

hvorav én i nordligste del og én i østlige (se figur ovenfor). Den østligste kantsteinen, 

som vendte inn mot gropa, var tilsotet og samme sotlag lå delvis over, rundt og ved kant 

av steinen. Dette kan indikere at den østligste steinen ikke lå in situ, men har blitt flyttet 

på i etterkant av brenningsaktiviteten.  

 

Det ble tatt ut en kullprøve (PK2901) fra laget, hvorpå vedartsanalysen påviste at kullet 

stammet fra kun én vedart (Picea). Det ble dermed sannsynlig at brenningen tilhørte 

plyndringen eller en aktivitet som har funnet sted i etterkant. Prøven (PK2901) inneholdt 

15 små-mellomstore stykker av furu, hvorav 10 kvister med bark. Sistnevnte er særlig 

godt egnet til datering, hvorav vedartens egenalder kan minimeres til 8 år margin 
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innenfor fellingstidspunkt og forkulling av trematerialet (jf. vedlegg 12.5.1, MOMU ). 

Denne C14-analysen bekreftet at brenningen ser ut til å ha funnet sted i nyere tid (1890-

1950 kalAD). Under utgravning ble det uansett knyttet usikkerhet til om dette sotlaget 

kunne tilhøre gravleggelsen eller plyndringen. Det ble også innsendt en makrofossilprøve 

av samme sotlag for å kunne påvise makrofossiler e.l., men det ble kun funnet forkullede 

barnåler av gran. Det ser dermed ut til at sotlaget kan tilhøre plyndringen og at denne har 

funnet sted i siste del av 1800-tallet eller første halvdel av 1950-tallet.  

 

Undersøkelsene av rundhaug A350 påviste at flere konstruksjonselementer ved 

gravminnet var bevart, til tross for plyndringsaktiviteten.  Kun deler av kjernrøysa var 

forstyrret, mens resten var intakt. Beliggenheten av plyndringsgropa antyder at den 

avdøde har vært gravlagt i kjernerøysas nordlige del, muligens i en mindre sirkulær eller 

oval fordypning. Resterende del av kjernerøysa så ut til å være helt intakt og det var ingen 

fyllskifter mellom dets nedre del, noen som tilsier at steinene har ikke blitt flyttet på siden 

haugleggingen.  

 

 

7.1.2 SPISSOVAL LANGHAUG (A400) 

 

Før avdekking i nordre del av felt, ble det påvist en forhøyning sentralt plassert og 

umiddelbart nord for den sirkulære gravhaugen. Denne fremsto som svært lav før rydding 

av vegetasjonen, men av en tydelig avlang og smal form. Hulveisystemet så ut til å gå 

rundt begge sider av forhøyningen, noe som vanskeliggjorde tolkningen av landskapet, da 

hulveisystem er som kjent skapt gjennom erodering av naturlige jordsmonn. Slik 

erodering kan dermed skape forhøyninger/oppbygging av jordmasser på hver side av 

veiløpet, noe som kan medføre oppbygning av jordmasser ved kanten av tråkket.    

 

Etter avdekking ble det derfor brukt en del tid på opprensing og fjerning av rotvekster ved 

den avlange forhøyningen. Det ble raskt tydelig at forhøyningen så ut til å være avgrenset 

av en fotgrøft av sort, nedbrutte organiske masser og delte dermed likhetstrekk med 

fotgrøfta ved den sirkulære gravhaugen. 



Hesthag 47/2., Arendal k.  Saksnr. 2013/7602  

 

  

 31 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

Figur 14: Nordlige del av område før fjerning av høy vegetasjon. Mulig langhaug er nesten ikke synlig. 

Tatt mot NNØ (Cf34834_ 005.JPG.) Fotograf: JLM, KHM. 

 

 

Figur 15: Foto etter finrensing av langhaug (Cf34834_054.JPG). Hulvei sees til høyre i foto og den 

sirkulære gravhaugen sees som en uavtorvet forhøyning. Tatt mot S. Fotograf: Jessica Leigh McGraw, 

KHM. 
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Figur 16: Oversiktskart over langhaug (A400), med nevnte profiler og tverrsnitt markert. Produsert av L. 

S. Johannesen, GIS-ansvarlig, E18 Tvedestrand-Arendal. 
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Deler av fotgrøfta var ikke synlig i plan, særlig i sørlige del av langhaugen, men her gikk 

også del av hulveiløpet, som sannsynligvis har forstyrret jordsmonnet her. Ved den 

nordlige spissen av forhøyningen, ble det også avdekket en steinansamling. Denne 

steinansamlingen lå over fortgrøfta og har dermed kommet til etter anleggelsen av 

gravhaugen. Selve gravhaugen fremsto som en jevn, avlang og lav forhøyning som 

smalnet jevnt av mot kortendene.  

 

Ved haugens østlige langside og delvis sentralt mot haugens bredeste parti, så det ut til å 

være to, tilnærmet avlange (Ø-V gående retning) fordypninger. Disse så ikke ut til å 

berøre haugens vestlige del, men opptrådde kun i haugens østlige langside. Det var 

knyttet usikkerhet til om dette kunne være antydning til ytterligere plyndringer eller om 

det kunne være rotvelter. Det kunne også være beltespor etter anleggsmaskiner. Det 

undersøkte feltet ligger som nevnt innenfor et tidligere hogstfelt. For å avklare de nevnte 

problemstillingene, i tillegg til å bekrefte om dette kunne dreie seg om en tidligere 

uoppdaget langhaug, ble det gravd to søkesjakter (0,50 cm brede og 2, 5 meter lange) inn 

ved haugens østre del og mot dets midtparti. Disse ble plassert for å undersøke profil av 

forsenkningen, samt å bekrefte om haugen kunne være en naturlig formasjon eller et 

gravminne. Det ble ikke påvist noen spor etter en indre konstruksjon eller kullag i 

søkesjaktene. Forsenkningen fra overflaten, viste ingen fyllskifter i profilen og det er 

dermed trolig at disse dreier seg om rotvelter eller beltespor fra da området ble anvendt 

som hogstfelt. Men under graving av søkesjaktene, ble det påvist at haugkappen forseglet 

en eldre markoverflate av grålig leirblandet silt. Videre undersøkelse fremskred dermed 

ved lik metode som ved rundhaugen og gjennom bruk av tverrprofiler, fjerning av 

haugkappen i mekaniske sjikt og ned til nivå av gammel markoverflate.  

 

Haugkappen besto av tilnærmet like masser som den sirkulære gravhaugen og var svært 

homogen. Haugen ble snittet i lengderetning, hvorav gravemaskin ble anvendt for å fjerne 

jordmasser i tynne 10-15 cm sjikt i den fjernede halvdel. Haugfyllet ble fjernet ned til 

nivå av den gamle markoverflaten synlig i tverrprofil. Denne flaten ble videre renset 

manuelt med graveskje for å kunne skjelne potensielle fyllskifter, nedgravninger eller 

kullkonsentrasjoner. Et utvalg med jordmasser fra dette nivået ble våtsåldet (231 liter 

jord), i et forsøk på å fange opp gjenstandsmateriale, men det ble ikke gjort noen funn i 

haugen som kunne indikere når oppføring av haugen fant sted. Det ble også utført 

systematisk metallsøking under den lagvise fjerningen av haugfyllet, samt i flatene rundt 

haugen. 

 

Fotgrøfta ble snittet i deler hvor den var tydeligst i plan, samt i nordlige og sørlige del.  

Under snitting av haugen i dens lengderetning, ble den sørlige delen av fotgrøfta 

oppdaget under overlagra brunjord. Som nevnt var deler av fotgrøfta ikke synlig i plan i 

denne delen og det ble tydelig at hulveiløpet på begge sider av langhaugen hadde skapt 

tydelige forstyrrelser i fotgrøftas form og utseende. Fotgrøfta var forholdsvis grunn og 

varierte i dybde på 5-10 cm i snittene her, mens i sørlige del, hvor fotgrøfta ser ut til å 
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være overlagra av brunjord, var dybden og nedskjæring av fotgrøfta bedre bevart, med en 

dybde på 21 cm.  

 

Undersøkelsen av langhaugen ble avsluttet med å fjerne resterende deler av profiler mm. 

og ned til nivå med steril, urørt undergrunn i hele flaten av langhaugens utstrekning.  

 

7.1.3 HULVEISYSTEM 

Hulveisystemet hadde en orientering på N-S-gående retning innad tiltaksområdet og så ut 

til å bestå av ett veiløp som delte seg i to rundt gravminnene. Selve hulveiløpene besto 

stedvis av en U-formet erodert forsenkning, mens andre steder var veiløpet kun synlig 

ved et svakt fyllskifte i anrikningslaget. Hulveiløpet kan også følges utenfor 

tiltaksområdet i samme retning. Videre løper det forbi ytterligere gravminner rett nord for 

gjeldende område (se fig. 19).  

 

Hulveiløpet ble undersøkt ved to snitt, hvorav det ene snittet ble lagt som en del av den 

tverrgående profilen av den sirkulære gravhaugen. Det andre snittet ble lagt utenfor 

langhaugens vestlige del på et sted hvor hulveien var mindre synlig i plan. Sistnevnte ble 

gjort for å se om deler av veiløpet var blitt gjenfylt eller overlagret av vannavsatte 

jordmasser. Som nevnt gikk det et mindre bekkeløp på tvers av feltets nordlige 

avgrensing. Ved kraftig regnskyll ble sannsynligvis bekken en del større og det er 

nærliggende å tro at deler av hulveiløpet som går mot bekken har fungert som 

vannavleder ettersom vannstanden i bekken når en viss høyde. Spesielt i den nordlige 

delen av feltet og i området rundt langhaugen er det trolig at jordmasser har blitt forflyttet 

ved flom, kraftig regnskyll og tidmessig høy vannstand fra Ø-V gående bekk i nordlige 

del av feltet. Dette har forårsaket en kontinuerlig forflytning av finkornet sedimenter 

gjennom tid, noe som kunne sees i tverrsnitt av hulveiløpet, særlig i de sørligste delene av 

hulveien, der også terrenget var brattere.  

 

Den stedvise U-formede forsenkningen av hulveiløpet var særlig kraftig ved den 

sirkulære gravhaugen, samt ved østlige og vestlige side av langhaugen. Med andre ord så 

indikerer dette at hulveien hadde erodert mest der også det naturlige terrenget var kunstig 

forhøyet (eks. ved gravhaugene). Dette tilsier at hulveien har klart hatt en brukstid i 

etterkant av anleggelsen av gravhaugene, men det er vanskelig å si om deler av 

hulveiløpet er eldre. 

Sammenlagt med mikromorfologianalysen tatt fra et snitt av hulveiløpet (PX4348), ser 

det dermed ut til at hulveien har hatt en dobbel funksjon. En komplisert stratigrafi og 

lagdeling i hulveien med både vannavsatte sedimenter, kulturpåvirkede masser og kraftig 

jernutfelling, tyder på at hulveiløpet har også fungert som naturlig vannavledere. De 

typiske trekk i lagdeling som vanligvis opptrer i hulveiløp, finnes derimot ikke (jf. 

McPhail 2015). Og trolig har dette sin årsak i utvasking i tider hvor hulveiløpet har 

fungert som vannavleder. Den mikromorfologiske analysen av hulveiløpet viser også spor 



Hesthag 47/2., Arendal k.  Saksnr. 2013/7602  

 

  

 35 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

etter at det har vært to distinkte faser av vegetasjonstilvekst i hulveien. Dette kan både 

vise til at hulveien både har vært i bruk og ubruk gjennom tid og vært periodisk utsatt for 

så lite regn at en tilvekst av ytterligere vegetasjon har rukket å danne seg i hulveiløpet.  

 

7.1.4 ANDRE STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Omtrent 10 meter SSØ forskjøvet for rundhaug A350, ble det avdekket en tilnærmet 

rektangulær nedgravning med en bredde på 1,9 meter og lengde på 2,6 m. Denne besto av 

et mørkere, humøst lag av siltholdig sand iblandet nedbrutt organiske masser og noe kull. 

Det var ingen konsentrasjon av kull i massene, men noe ujevnt spettet. Nedgravningen 

ble snittet på tvers i form av en gjenstående og tverrgående profilbenk, hvor hver halvdel 

ble gravd i form og flate med en sentral plassert tverrgående profilbenk. Ved utgravning 

viste nedgravningen seg å være ganske grunn (19 cm), men likevel skarpt avgrenset mot 

undergrunnen. Nedgravningen var også jevnt konkav, der det midtre og sentrale partiet 

var nedgravningens dypeste del. Selve fyllskiftet besto av mørkegrå leirholdig sand med 

et jevnt kullspett.  

 

 

 

Figur 17: Planbilde av A1094. Nedgravningen ser ut til å være i relasjon til hulveiløpet 

(t.h.).(Cf348345_369.JPG).Retning mot N. Fotograf: JLM, KHM.   

 

I fyllskifte ble det ikke funnet noen indikasjoner på funksjon, hverken brente bein eller 

gjenstandsfunn. Derimot ble det funnet noen fragmenter av forkullete hasselnøttskall 
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(C59699/4) mot bunn av nedgravningen. Et fragment av disse ble radiologisk datert til 

1450-1620 e.Kr. (uKal. 368±34BP) og skal trolig sees i relasjon med bruk av hulveiløpet. 

 

7.1.5 DYRKNINGSSPOR OG ÅKERREIN 

Ved snitting av gravhaug A350 gjennom hulveiløp og ut til den østlige brinken av feltet, 

ble det tydelig at brinken besto av fossile dyrkningslag. Under snittingen ble det funnet 

fragmenter av keramikk (EJA-type), samt bearbeidet flint i laget. Profilen viste et 

mørkere grålig og kullspettet lag rett over anrikningslaget, som igjen var overleira med et 

gulbrunt sandlag. Dette overlagra en steinskodd grop/stolpehull (A1445). Sistnevnte 

hadde en noe uklar avgrensing mot bunn, men med tydelig nedskjæring i sidene. 

Anlegget var ikke skåret ned igjennom dyrkningsmassene i åkerreina og representerer 

slik en hendelse forut for åkerreinas etablering.  

 

Ytterligere to søkesjakter ble lagt, hvorav én 13,9 m sør (3C1782) og en søkesjakt 14 m 

(3C2337) rett nord for profil 3C1410. Dette ble gjort for å undersøke omfanget av 

dyrkingssporene og åkerreinas karakter. Begge søkesjaktene viste til profiler med lik 

stratigrafi, kun variasjon i tykkelse av lagene. Det ble tatt ut to mikromorfologiprøver fra 

en profil i den nordligste søkesjakten (3C2337), i tillegg til en pollenserie.  

 

   

 

Figur 18: Profil gjennom åkerrein. Steinskodd stolpehull sees i profil og er skåret ned i anrikningslaget 

under det mørkere grålige laget (Cf34834__374.JPG). Retning mot N. Fotograf: JLM, KHM. 
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En åkerrein er et resultat av eroderte dyrkningsmasser som samler seg gradvis opp i bunn 

av en åker. Slike åkerreiner vil ofte ha bevart in situ dyrkningslag i underkant av eroderte 

dyrkningsmasser, som i dette tilfellet. Mikromorfologiprøver (PX2410 og PX2411) tatt 

fra åkerreina bekrefter tilstedeværelsen av et in situ dyrkningslag (lag 3) bevart under 

eroderte dyrkningsmasser. Samtidig foreslår analysen at kraftige regnskyll/våtsesonger 

har til dels vært årsaksgivende for en hyppigere erosjon av dyrkningsjorda (lag 1 og 2), 

slik at deler av erosjon har vært vannbåren. Dette kan bekreftes av en tilstedeværelse av 

periglasiale undergrunnsleira iblandet de eroderte dyrkningsmassene (se vedlegg McPhail 

2015). Jordkjemiske analyser av de fossile dyrkningslagene forteller om forhøyede fosfat 

verdier, sannsynligvis forårsaket av gjødsling (jf. Linderholm et al. 2015).  

 

Søkesjaktene både nord og sør for profil C1410 viste derimot til et tykkere og bedre 

bevart lag 4 (det grålige laget mot nedre del av åkerreina), som er tolket som in situ 

dyrkningslag. I disse sjaktene så laget ut til å være bedre bevart, noe som foreslår at 

området i umiddelbar nærhet til gravhaugen, hadde laget blitt delvis forstyrret.  Antakelig 

har dette med anleggelsen av haugens jordkappe, som trolig består av jordmasser fra 

åkerreina. 
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Figur 19: Oversiktskart over hulveiløp og åkerrein. Produsert av L. S. Johannesen, GIS-ansvarlig, E18 

Tvedestrand-Arendal. 
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En pollenserie ble tatt fra samme profil (3C2337, PP2412/1-6)
2
, hvor nær alle prøvene 

inneholdt rikelig med pollen. I lag 1 og 2 (overlagra eroderte dyrkningslag) var 

pollensammensetningen svært lik i alle 4 prøver. Pollenanalysen forteller at 

løvskogvegetasjonen i området dominerer i lag 3 og 4 (in situ dyrkningslag), mens 

løvtrearter som lind og or minsker gradvis i overgangen til lag 1 og 2. Det har blitt dyrket 

hvete og bygg. Pollen fra åkerugress som storbendel (Spergula Arvensis), brennesle 

(Urtica) og meldestokk (Chenopodium album) forekommer. Analysene viser også til en 

forekomst av en høyere andel av pollen i det øvre lagsjiktet i profil (lag 1 og 2) og det ser 

ut til å være en gradvis overgang til en mer intensiv bruk av marka til beiting, der også 

dyrkningsaktiviteten øker med tiden.  

 

7.2 FUNNMATERIALE 

De fleste funn kommer fra fossile dyrkningslag i åkerreina og er en sammenblanding av 

både dekorert og udekorert keramikk, samt bearbeidet flint. Det ble også funnet en del av 

en hestesko med søm i hulveiløpet. De fleste av keramikkfunn ble gjort ved vannsålding 

og funnmaterialet ser ut til å ligge i henholdsvis lag 2 og lag 3 i åkerreina. Med noen få 

unntak, var det littiske funnmaterialet begrenset til lag 4. 

 

Sammensetningen av keramikken tilsier EJA-type og består av skår fra ulike typer kar. 

Keramikkfragmentene er for små til å knytte til spesifikke kartyper, men rand, kurving og 

godstykkelse, samt godssammensetning, tyder på at fragmentene er fra ulike forråds- og 

finere bordkar. For en mer detaljert gjennomgang av funnmaterialet fra undersøkelsen, 

henvises det til tilveksttekst (se kap. 12.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Gjeldende pollenserie er feilaktig referert til i analyserapporten. Profilen er av åkerreina og ikke fra 

gravminnet (se vedlegg Linderholm et al.) 
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 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 8

8.1 VEDARTSANALYSE OG DATERING 

Det ble kun innsendt én stk. kullprøve for vedartsanalyse. Prøven ble tatt fra kullaget 

(A2376) i bunn av plyndringssøkket/kjernerøysa i rundhaugen. Denne ble vedartsbestemt 

til Picea (gran). Sammenlagt foreligger det 4 stk. radiologiske dateringer fra 

undersøkelsene ved Hesthag.  

 

C. nr. Struktur Prøve nr. Dateringsgrunnlag 
Ukal. 

Dat. 

Kalibrert 

datering 
Lab. Ref. 

C59699/4 A1094 F1000057 Hasselnøttskall 368±34 1450-1620 e.Kr. Ua-50197 

C59699/7 A1445 P3071 Hasselnøttskall 3469±33 1880-1740 f.Kr. Ua-50582 

C59699/14 A1272 F1000073 Matskorper/keramikk 1859±34 80-220 e.Kr. Ua-50198 

C59699/43 A2376 P2901 Forkullet barnål av gran 13±31 1890-1955 e.Kr. Ua-50581 

Tabell 5: Tabell over dateringsgrunnlag og resultater med oversikt over C-nummer og referansenummer 

ved radologisk laboratorium.  

 

 

 

Figur 20: Sammenstilling av dateringsresultater. Fra OxCal v4. 1.5 Bronk Ramsey (2010); r5 Atmospheric 

data from Reimer et. al (2013).  

 

 

De radiologiske dateringene viser til et forholdsvis bredt tidsspenn av ulik aktivitet på 

lokaliteten. Den eldste dateringen viser til boplassaktivitet fra yngre bronsealder, noe som 

samstemmer godt med kjente kulturminner og funn i umiddelbar landskapsrom (jf. 

kap.9). Datering av fastbrente matskorper i keramikkskår fra dyrkningslag i åkerreina, 

indikerer boplassaktivitet i yngre romertid, men gir kun en terminus ante quem for 
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etablering av åkerrein, men dyrkningsaktiviteten kan likevel være samtidig med skårets 

deponering.  

 

8.2 MAKROFOSSILANALYSE OG JORDKJEMISKE EGENSKAPER 

 

Makrofossilprøver ble avsendt til to institusjoner, hvorav to floterte prøver ble analysert 

av Annine Moltsen ved NOK (vedlegg 2015) for utplukk av daterbart materialet, mens 4 

ufloterte prøver ble analysert av Johan Linderholm ved Miljöarkeologiska Laboratoriet 

ved Umeå Universitet (jf. 12.5.4) for jordkjemi og makrofossilanalyse. Prøver fra et 

steinskodd stolpehull (PM3071) under åkerreina og fra bunn av plyndringsgrop 

(PM2901) ble analysert av Annine Moltsen ved NOK (jf. 12.5.3). Fra steinskodd 

stolpehull ble det plukket ut forkullet hasselnøttskall for radiologisk datering, mens fra 

bunn av plyndringsgrop ble det plukket ut forkullet grannål for å minimere feilkilder 

knyttet til treets egenalder. Sistnevnte ble gjort i forsøk på å datere plyndringen av 

rundhaugen.   

 

Samtlige makrofossilprøver viste seg å inneholde få makrofossiler (jf. Linderholm, 

vedlegg). I prøvene fra de fossile dyrkningslagene, ble det påvist funn av forkullet frø av 

linbendel (Spergula Arvensis), kjertelhønsegress (Persicaria Lapathifolia) og hassel 

(Corylus Avellana). Det ble ikke påvist noen forkullede korn. De jordkjemiske analyser 

til forhøyde fosfatverdier i makrofossilprøvene fra åkerreina (PM2414 og PM2413) og 

korresponderer slik med pollenanalysen, som bekrefter tilstedeværelsen av gjødsling og 

beiting. Jordprøven tatt fra gammel markoverflate (PM1779) under langhaugen viser 

relativt høye fosfatnivåer (se Linderholm et al., kap. 12.5.4), noe som bekrefter 

menneskelig forstyrrelse og aktivitet av denne overflaten. Hvorvidt dette kan være fra en 

mulig nedbrytning av den gravlagtes kropp eller bør heller sees i samsvar med 

dyrkningsaktiviteten i området, er usikkert. I hvilket fall, bekrefter det at langhaugen har, 

i likhet med rundhaugen, blitt reist i etterkant av dyrkningen/bosetningsaktiviteten fant 

sted her. 

 

 

8.3 POLLENANALYSE 

Pollenanalysene viser til dyrkning av både hvete og bygg. Åkerugress som storbendel 

(Spergula Arvensis), brennesle (Urtica) og meldestokk (Chenopodium album) viser til 

perioder hvor åkerlandskapet har blitt lagt delvis brakk før nydyrkning. Meldestokk er en 

ettårig plante/urt og trives best i sterkt gjødslet jord, hvor det dyrkes både rotvekster og 

grønnsaker, men kan også opptre i forbindelse med korndyrking. Pollenanalysen viser 

også at løvskogvegetasjonen minsker over tid, hvor pollenprøver fra den nedre delen av 

åkerreina har slik langt mer pollenfrø fra lind og or enn hva som finnes i de øvre langene 

av åkerreina (se Lindholm et al. 2015). Dette samsvarer også med at fosfatverdier og en 
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økning av beite i området, der bruk av marka til beite har sannsynligvis gradvis tatt over 

skogkledd mark.  

 

8.4 MIKROMORFOLOGIANALYSE 

Det ble innsendt 3 mikromorflogiske søyler fra undersøkelsene ved Hesthag, hvorav det 

ble fortatt analyse av 9 tynnslip fordelt på mikromorfologisøyler tatt av hulveiløpet 

(A490) og åkerreina (A1272).  Prøvene er analysert av Dr. Richard Macphail og Johan 

Linderholm, jf. vedlegg. 

 

Ved mikromorfologiske analyser foretas det mikroskopisk studie av sedimenter og 

lagdannelser, samt sammensetninger i lagene og hvilke forhold lagene har oppstått ved og 

blitt utsatt for. Samtidig foretas det fosfatanalyser og målinger av den magnetiske verdien 

av lagene for å kunne belyse graden og arten av kulturpåvirkning. Detaljer vedrørende 

tolkning av kontekst og resultater, er fremlagt ovenfor (se kap. 7.1.3 og 7.1.5.). Detaljert 

analyserapport foreligger i vedlegg (kap.12.5.5). 

 

 

 VURDERING AV RESULTATER, TOLKNING OG DISKUSJON 9

 

Undersøkelsene ved Hesthag viser at det har foregått ulike aktiviteter til ulik tid i 

området. De fossile dyrkningslagene i åkerreina representerer trolig de tidligste sporene 

etter agrarvirksomhet i dette området. Funn av keramikk fra dyrkningslagene i åkerreina, 

peker mot en romertidsdatering (fra diagnostiske dekortyper). I tillegg peker funn av 

bearbeidet littisk material til aktivitet i neolitikum (yngre steinalder) og dette materialet 

kan trolig kobles til avfall fra en nærliggende boplass. Det er ikke umulig at det littiske 

materialet er oppløyd i forbindelse med dyrkningen og det kan være det littiske materialet 

gjenspeiler et kortere opphold ved Hesthag. Et steinskodd, enkeltliggende stolpehull 

bevart under åkerreina representerer slik den eldste daterte aktiviteten ved Hesthag til 

senneolitikum (1880-1794 f.Kr.) og en terminus ante quem for åkerreina. 

 

Etableringen av gravhaugene bør slik også være en terminus post quem for åkerreina. 

Mangelen på gjenstandsfunn fra gravhaugene gir få indikasjoner på en klar tidsramme for 

etableringen av monumentene. Men det er med relativ stor grad av sikkerhet at 

gravhaugene har kommet til i etterkant av åkerreina. Trolig kan gravhaugene knyttes til 

overgangen mot yngre jernalder, da keramikk av eldre jernaldertype ligger iblandet i 

dyrkningslagene. Derimot er det vanskelig å gi en mer presis datering av gravminnene 

utfra både konstruksjon og funnmangel. Langhauger rommer oftest kvinnegraver og 

oppstår først i yngre romertid og vedvarer som gravform til overgangen til middelalder. 

Ofte har den gravlagte fått med seg spesialiserte tekstilredskaper og trolig markerer 

langhaugene kvinnens rolle til gården og gårdsslekten, hvor fruktbarhet, produksjon og 
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reproduksjon er sentrale konsepter som belyses gjennom gravgodset. Særlig gjelder dette 

tekstilredskapene i gravgodset (Damlien 2002). Langhauger er oftest svært lave og få har 

vært markert med fotkjede, noe som også gjør at de kan være vanskelig å se i et ellers 

kuperte terreng. Gjeldende langhaug (A400) var også lavtliggende, men med tydelig form 

etter torvlaget var blitt fjernet. Trolig har nok langhaugen også vært mer synlig før, 

spesielt i sørlige del, da deler av fotgrøfta var overlagra av nedvasket brunjord og silt her.   

 

Som tidligere nevnt, har nok hulveien kommet til i forbindelse med en lengre 

ferdselsåre/kirkevei i løpet av middelalderen. Hulveisystemet respekterer gravhaugenes 

beliggenhet i landskapet og passerer forbi ytterligere gravminner ca. 100 meter nord for 

gjeldende området. Trolig skal nok både langhaugen og den sirkulære gravhaugen sees 

forbundet med gravminnene lengre nord (ID51104 og ID31386) og som en del av et 

sammenhengende gravfelt. Et ytterligere moment her er også variasjonen av de nordlige 

gravminnene, som består av to tettliggende rundhauger (ID51104) og en langhaug 

(ID31386). De nordlige gravminnene har som nevnt aldri blitt vitenskapelig undersøkt, 

men nær samtlige har plyndringssøkk. Langhaug (ID31386) er derimot for overgrodd til 

at det samme kunne være tilfelle med denne.  

 

Sammenlagt viser undersøkelsene ved Hesthag at begge gravminnene har trolig vært 

plyndret og det kan være at dette har skjedd innenfor samme tidsrom. Ved rundhaugen 

var det derimot mye tydeligere enn ved langhaugen, men førstnevnte hadde også en 

sentral kjernerøys, hvorpå to utkastsoner med stein fra plyndringen ble identifisert. 

Langhaugen hadde ingen klare spor på å ha blitt plyndret foruten en mindre og grunn 

forsenkning i haugens ene side (se kap. 7.1.2). Når samtlige andre nærliggende 

gravminner viser tegn på å ha blitt plyndret, er det nærliggende å tro at det samme har 

skjedd med A400, selv om fyllskifter i haugfyllet ikke ble observert under utgravning.   

 

De naturvitenskapelige analysene viser til et kompleks sammensatt bilde av forhistorisk 

aktivitet ved Hesthag. Radiologisk dateringer gjenspeiler et langt tidsspenn og både 

boplassaktivitet i senneolittisk tid - representert her med littisk funnmaterial, samt 

boplass/dyrkningsaktivitet i bronsealder, viser til forskjellig form aktivitet i ulike tidsrom. 

Utfra gravminnenes form og stratigrafiske iakttagelser, kan gravfeltet plasseres til 

eldre/yngre jernalder.  

 

Det er trolig at agrarvirksomheten på stedet skal sees i sammenheng med det 

nedenforliggende kulturminneområdet (ID170232). Under registrering ble det avdekket 

både bosetningsspor med stolpehull og kokegroper, i tillegg til dyrkningsspor med et 

tyngdepunkt til bronsealder og eldre jernalder for tidsrom (Eskeland 2013). Da det 

naturlige terrenget i landskapet er svært kupert, er det sannsynlig at gårdsbosetningen har 

flyttet på seg og i løpet av i yngre jernalder etablert seg på de større og flatere 

landskapspartiene i nærområdet, hvor den nå dyrkbare marka ved dagens gårdstun på 
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Hesthag ligger. Gravfeltet kan dermed trolig knyttes opp til ett eller flere nærliggende 

forhistoriske gårdstun og slik representere en slekt- og gårdskontinuitet i landskapet. 

            

 

 

 SAMMENFATNING 10

 

I forbindelse med ny E18-trase fra Tvedestrand til Arendal, ble det i perioden mellom 

25.08 – 31.10.2014 utført en arkeologisk undersøkelse av gravminner og hulveisystem 

ved Hesthag 47/2. Det ble også undersøkt et mulig gravminne ved Gliddi (ID41306) som 

ble avskrevet som en naturformasjon. Gjennom undersøkelsene ved Hesthag, ble det 

avdekket et område på 668 m2. Selve utgravningsområdet ligger i skogmark og har vært 

tett bevokst av kratt og trær og ligger i N-S og Ø-V skrånet terreng. Ca. 70-100 meter 

lenger nord for feltet, ligger ytterligere tre gravminner, hvorav en langhaug og to 

sirkulære gravhauger.  

 

Innenfor tiltaksområdet ble det undersøkt et hulveisystem (A490) som omkranser en rund 

gravhaug (A350) med plyndringsgrop og fotgrøft. I tillegg fremkom en uregistrert 

spissoval langhaug (A400) med fotgrøft, samt to nedgravninger. Det ble også avdekket 

fossile dyrkningsspor i form av en åkerrein i østlige del av feltet ved en brink. 

Utstrekningen av åkerreina ble undersøkt med dyp sjakting ved tre sjakter på tvers av 

feltets østlig brink. Åkerreina hadde en lengde på om lag 30 meter innenfor feltets 

utstrekning, samt en bredde på om lag 2-3 meter. Gravhaugene ble snittet på langs og på 

tvers av haugenes sentrale punkt. Langhaugen ble også undersøkt gjennom søkesjakter 

før fullstendig utgravning.  

 

Begge gravhaugene viste seg å være tomme, men åkerreina var funnførende med 

fragmenter av keramikk og bearbeidet flint. Dekorerte keramikkskår indikerer romertid, 

mens flinten ser ut til å være et resultat av neolittisk aktivitet. Av keramikkskår er både 

finere bordkar- og forrådskar representert. 

 

Fra utgravningene ved Hesthag, foreligger det 4 radiologiske dateringer, to 

mikromorfologiske analyser, jordkjemiske analyser, 6 makrofossilanalyser, en pollenserie 

med 6 enkeltprøver fra en dyrkningsprofil, samt 2 pollenprøver fra flaten under en 

kjernerøys i en gravhaug.  
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 VEDLEGG 12

12.1 STRUKTURLISTE 

 

IntrasisId Type Beskrivelse 
Lengde 

(m.) 
Bredde (m.) Diam. (m.) Dybde 

350 Gravhaug - rund 

Klart definert haug - rund i form og med sentral 

plyndringsgrop. Snitting viste at haugen fremsto av primært 
ett fyll (haugkappen) av lysere gulbrun/beige grusblandet 

og humøs sandholdig silt. Ingen tydelig lagdelinger, 

foruten en tynn, grå linse ved sørlige kant av 
plyndringsgropen. Trolig oppvendt torv fra plyndring. 

    9,8 meter 1,2 meter 

382 Plyndringsgrop 

Tydelig sirkulær plyndringsgrop i rund gravhaug. Noen 

stein synlig i kant av plyndringsgropa. Snittet på langs og 

på tvers i sammenheng med undersøkelse av gravhaugen. 

        

400 Gravhaug - langhaug 

Lavtliggende langhaug. Noe utydelig i sørlige del, der 

denne ser ut til å være preget av erosjon fra forbigående 

hulveiløp. Svært like masser i haugfyll som rundhaug.  

11,4 meter 4,7 meter   0,6 meter 

438 Hulvei Del av samme hulveiløp som A490 (se for beskrivelse)         

490 Hulvei 

Stedvis U-formet hulveiløp som går gjennom hele feltet og 
forbi gravhaugen. Størst erosjon ved rundhaugen, men 

løper tydelig forbi langhaug på vestre side. Hulveiløpet ser 

ut til å ha hatt en dobbel funksjon, både som ferdselsvei og 
vannutleder. Ingen tydelig lagskiller på stedvis snitt, 

foruten lang, tverrgående profil gjennom åkerrein og 

rundhaug. For lagskiller i hulveiløp her, henvises det til 
rapport. 

        

841 Fotgrøft - langhaug 

Fotgrøft består av gråsort leirholdig silt, spettet med kull og 

små biter brent leire. Varierende avgrensing langsmed hele 
strukturen. I nordlige del, både vestre og østlige side, er 

grøften klart avgrenset mot langhaug og utenforliggende 

flater. I sørlige del, spesielt vestre del her, ser deler av 
fotgrøft her til å være overlagret av eroderte jordmasser. I 

tillegg opptrer enkelte stein i dette partiet. I overflaten av 

grøfta så det ut til å inneholde en større mengde nedbrutt 
organisk materiale av fet, våt og tett sort masse. Dette 

indikerer at grøfta har stått åpen en relativ tid etter at den 

ble anlagt. Nedbrytningen har skjedd ved at grøften har 
blitt vanntrukket gjentatte ganger. Dreneringsforholdene i 

den naturlige undergrunnen (siltblandet leire med mye 

jernutfelling) er svært dårlige og ved snitting steg det opp 
grunnvann her. På bakgrunn av den høye vannmetningen i 

undergrunnen, skapes det en spenning mellom undergrunn, 

fyll og tilvoksende torvlag, noe som har ført til en raskere 
nedbrytning og dårlig vekstforhold.  Sannsynligvis endret 

dette seg ved tilkomsten av hulveisystemet, da dette endret 
den naturlige vannavrenningen i området og de 

hydrogeologiske egenskapene.   

      
11 - 20 

cm. 
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IntrasisId Type Beskrivelse 
Lengde 

(m.) 
Bredde (m.) Diam. (m.) Dybde 

1051 
Fotgrøft - rund 

gravhaug 

Noe ujevn og delvis utydelig fotgrøft med noe skiftende 

sjatteringer i fyll. Stedvis inneholder den nedbrutt organisk 
(sort klebrig, seig masse). I likhet med A841 indikerer dette 

at fotgrøften har stått åpen en lengre periode etter 

anleggelse og blitt utsatt for likartete prosesser. 
Gjenfyllingsmasser i grøften besto av grålig, kullspettet 

leirholdig silt med innslag av grovkornet sand. I 

forlengelsen av V-Ø-gående tverrprofil gjennom hele 
gravhaugen ble det lagt et snitt gjennom vestlige del av 

fotgrøft og her femsto grøften som en mindre forsenkning 

mellom grunnfjell i vestlige del og haugen i østlige del av 
profil. I østlige del av fotgrøften blitt fjernet av forbigående 

hulveiløp (orientert S-N retning). Dette indikerer at 

veiløpet har erodert kraftig på haugens østlige side.   I 
sørlige del av gravhaugen var grøften noe mer utydelig 

avgrenset og fremsto som et mørkere fyllskifte med 

nedbrutt organisk materialet imot undergunnen. I tillegg 
inneholdt grøfta her enkelte stein, men det er usikkert om 

det dreier seg om utkast fra plyndringsaktivitet eller om det 

kan være kanstein.  

      10-15 cm. 

1094 Nedgravning 
Rektangulær nedgravning - mørk, humøs jord av 
grusholdig sand. Noen få skjørbrente stein, samt stein som 

ikke er varmepåvirket. 

2,6 1,9   15-20 cm. 

1272 Åkerrein 

I sørlige kant av felt - dekker om lag et område på ca. 28 
meter langs østlige skråning. Tydelig i snitt (C1410), 

(C1782), (C2412) i både nordligste del og sørligste del 

innad feltavgrensning. Profil viser tydelig lagdeling med 
innhold av eroderte dyrkningsmasser (mulig 2 sjikt) og in 

situ dyrkningslag under. Nedre dyrkningslag består av 
grålig og leirholdig siltblandet sand og er veldefinert i 

profil. Øvre dyrkningslag består av gulbrun, grusholdig, 

siltblandet sand. Funn i dyrkningslag (keramikk og flint).  

        

1445 Stolpehull/nedgravning 

Stolpehull/nedgravning oppdaget i profil (3C1410). Uklar 

nedskjæring fra overliggende lag (A1272), men bryter klart 
underliggende sjikt som består av naturlig anrikningslag. 

Består av et mer grålig fyllskifte iblandet noe kull, av 

grovkornet og finkornet sand (blanding av orginal 
anrikning og utvaskningslag?). I nedskjæringen er 

fyllskiftet avgrenset av to større stein (skoningstein) ved 

hver sin side.  

 -   32 cm.   25 cm. 

1495 Steinansamling 
Stenansamling i nordlige del av langhaug. Tydelig plassert 
i kant av og over fotgrøft og haugkappen i denne delen. 

        

1786 Avskrevet           

1796 Avskrevet           

1803 Avskrevet           

1923 Lag_lag 

Indre fyll over kjenrerøysa - fremstår som et blandet lag 

med anriking/utvasking, samt dyrkningsmasser. Noe lysere 

og litt mer leirblandet enn øverste jordlag av røysa, men 
svært lik som overliggende haugkappe. Kun noe mer 

blandet med undergrunnsmasse. 

        

2000 Grav_kjernerøys 

Ansamling med stein sentralt i rundhaugen - 

plyndringsgrop har gått igjennom kjernerøysa og utkast av 

dette kan sees i overfalten av haugkappen i sørlige og i 
nordlige del.  

3,1 meter 2,7 meter     

2376 Lag_kullag 
Kullag i bunn av plyndringsgrop - svart, humøs lag. Noen 

få synlige kullbiter, men ser ellers ut som kullstøv. 
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12.2 TILVEKSTTEKST, C59699/1-45 

C59699/1-45 

Dyrkningsspor/Gravfunn/Vegfar fra bronsealder/jernalder/nyere tid fra E18 

TVEDESTRAND-ARENDAL, HESTHAG av HESTHAG (47/2), ARENDAL K., 

AUST-AGDER. 

Funnomstendighet: Funn innkommet ved arkeologisk utgravning i forbindelse med E18 

Tvedestrand-Arendal prosjektet i perioden 2014-2016. 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger i skrånende skogsbekledd terreng med N-S vendt 

helling 25 meter S for FV140, Otterslandveien. Lokalitetens beliggenhet er topografisk 

avgrenset av skarpt fallende terreng i østlige del ned mot et lite juv, der det i dag løper et 

lite bekkefar. Det samme bekkefaret løper også forbi nordlige del av lokaliteten før 

terrenget stiger svakt 70-100 meter N mot en flate der dagens gårdstun ligger. En 

traktorvei avgrenser lokalitetens vestre del og derfra et svakt stigende skogsbekledd 

terreng. En kunstig utjevnet flate anvendt til lagring av tømmerhogst utgjør feltets sørlige 

avgrensning ved FV140. 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6502806, Ø: 141042. 

LokalitetsID: 41306/170382. 

Funnet av: Jessica Leigh McGraw. 

Funnår: 2014. 

Katalogisert av: Jessica Leigh McGraw. 

 

1) Del av hestesko m/søm av jern. Svært korrodert del av hestesko med hesteskosøm 

intakt. Uviss datering, men trolig fra tidlig middelalder. Fnr: 2909. Mål: Stm: 7,3 cm. 

Strukturnr: 490. Hulvei, østre veiløp. 

2) Del av nagle av jern.  En kort klinknagle av jern, med intakt hode, stilk og roe. Fnr: 

2910. Mål: L: 4,3 cm, Stb: 2,3 cm. Fra A1051, Fotgrøft tilhørende rundhaug. 

3) Ukjent gjenstand av jern. Nordlige flate nær hulveiløp ved langhaug A400. 

4) To fragmenter av forkullet hasselnøttskall. Prøven er C14-datert til: 368±34 BP, 

1450-1620 e.Kr. (Ua-50197). Prøven er forbrukt ved analyse. Fnr: 1000057. Vekt: 0,9 

gram. Datering: 1450-1620 e.Kr. Fra A1094, grunn rektangulær nedgravning ved SSØ 

del av rundhaug. 

5) Et fragment av et forkullet hasselnøttskall. Vekt: 0,25 gram. Fra A350/382, nær 

plyndringsgrop i rundhaug. 

6) Tre fragmenter av forkullet hasselnøttskall. Vekt: 0,15 gram. Fra A1272, 

dyrkningslag (sørlige del). 

7) Et fragment av forkullet hasselnøttskall. C14-datert til 3469±33 BP, 1880-1740 f.Kr. 

(Ua-50582). Prøven er forbrukt ved analyse. Fnr: 3071. Vekt: 0,2 gram. Fra A1445, 

steinskodd grop/stolpehull under dyrkningslag A1272. 

8) Del av leirkar av keramikk. Gjenstandsdel: munningsrand, del av hals.  

Fem fragmenter (rand, hals) av et tynt leirkar av sortglittet gods som limt sammen 

danner en del av munningsrand til et kar. Fra A1272, dyrkningslag ved østlig kant av 

feltet, sørlige del. 

9) Del av leirkar av keramikk. Gjenstandsdel: buk, overgang mot hals. Fragment av et 

leirkar av middels tykt, finmagret gods. Godset har gråbeige utside og mørkgrå innside. 

Bukskåret er dekorert med to horisontale hulkiler med raderende pinneinntrykk som 

ender i en tilnærmet rund innhulning, deretter to svakt vertikale hulekiler med raderende 
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pinnetrykk fra denne. Godstykkelse: 7 mm. St. synlige magringskorn: 1 mm. Fnr: 

1000063. Mål: Stm: 3,3 cm. Fra A1272, dyrkningslag, nord for profil C1410. 

10) Del av kar av keramikk. Gjenstandsdel: buk, del av hals. Tre bukskår fra to eller tre 

ulike leirkar. To skår er sortglittet (I), mens et skår er av tykkere lys brunt gods (II). 

Hvert av de sortglittede skårene er dekorert med to horisontale linjer, hvorav det ene også 

har svakt vertikale raderende linjer. Godstykkelse kartype I: 4 mm. St. synlige 

magrinskorn: 0,5 mm. Godstykkelse kartype II: 7 mm. St. synlige magringskorn: 1 mm. 

Fnr: 1000065. Mål: Stm: 2,1 cm. Fra A1272, dyrkningslag, østlige del av felt. 

11) Del av kar av keramikk. Gjenstandsdel: bunn, buk. Uornert bunnskår med 

utadgående konveks del av buk av lys beige gods. Skåret har delvis glattede flater. 

Godstykkelse: 10 mm. St. synlige magringskorn: 1 mm. Fnr: 1000067. Mål: Stm: 2,8 cm. 

Fra A1272, dyrkningslag, østlige del av felt. 

12) Del av kar av keramikk. Gjenstandsdel: bukovergang. Bukskår av leirkar med 

brunbeige utside og sotet innside. Skåret er svakt konkavt og stammer trolig fra 

bukovergangen. Ornert med to horisontale rader av grove neglinntrykk. Godstykkelse: 7 

mm. St. synlige magringskorn: 10 mm. Fnr: 1000069. Mål: Stm: 4,6 cm. Fra A1272, 

dyrkningslag, østlige del av felt. 

13) Del av kar av keramikk. Gjenstandsdel: buk. Ornert bukskår av leirkar med beige 

utside og innside. Skåret er dekorert med negleinntrykk. Godstykkelse: 6 mm. St. synlig 

magring: 2 mm. Fnr: 1000071. Mål: Stm: 2,8 cm. Fra A1272, dyrkningslag, østlige del av 

felt.  

14) Del av kar av keramikk. Ett ornert bukskår fra lerikar med sotet innside og beige 

utside. Synlige matskorper på innside. Raderende dekor med pinne eller negl i hulkiler. 

Mellomrommene mellom hulkilene danner horisontale forhøyede lister, trolig horisontalt 

på karet. Godstykkelse: 7 mm. St. synlige magring: 1 mm. Skraping av matskorper ble 

C14-datert til 1859±34 BP, 80-220 e.Kr. (Ua-50198). Fnr: 1000073. Mål: Stm: 3,0 cm. 

Vekt: 3,1 gram. Datering: 80-220 e.Kr. Fra A1272, dyrkningslag, østlige del av felt. 

15) Del av kar av keramikk. Fire ornerte bukskår av leirkar av middelsgrov magring 

med sotet innside og beige utside. To av skårene passer sammen. Godstykkelse: 7 mm. 

St. synlige magring: 3 mm. Fnr: 1000075. Mål: Stm: 3,0 cm. Fra A1272, dyrkningslag, 

østlige del av felt. 

16) Del av kar av keramikk. Ett ornert bukskår av leirkar med beige utside og innside. 

Skåret er ornert med pinneinntrykk. Godstykkelse: 6 mm. St. synlige magring: 1 mm. 

Fnr: 1000077. Mål: Stm: 1,6 cm. Fra A1272, dyrkningslag, østlige del av felt. 

17) Del av kar av keramikk. Fire fragmenter av randskår av tre leirkar (I, II, III). I: To 

randskår er av finmagret, sortglittet gods med avrundet rand, hvorav ett randskår har 

svakt utbuet rand i profil. Godstykkelse: 4 mm. Ingen synlige magringskorn. Kar II: Ett 

randskår med avrundet rand. Skåret har sotet innside og beige utside. Godstykkelse: 6 

mm. St. synlige magringskorn: 1 mm. Kar II: ett randskår med rett avskåret rand. 

Godstykkelse: 3,5 mm. Ingen synlige magringskorn. Fnr: 1000079. Mål: Stm: 2,5 cm. Fra 

A1272, dyrkningslag, østlige del av felt.  

18) Del av kar av keramikk. Et ornert bukskår av leirkar med sotet innside og beige 

utside. Skåret er dekorert med neglinnkniping. Godstykkelse: 3 mm. Ingen synlig 

magringskorn.Fnr: 1000080. Mål: Stm: 0,9 cm. Fra A1272, dyrkningslag, østlige del av 

felt. 

19) Del av kar av keramikk. 63 uornerte bukskår av to ulike kartyper (I, II, III). I: Syv 

av bukskårene har delvis til helt sortglittet flater ved innsiden (noe forvitret). II: 34 skår 

har delvis sotet innside og beige eller rødbrun utside, hvorav ett skår har synlige 
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matskorper. III: De resterende skårene har delvis avskallede flater og kan dermed 

vanskelig tilknyttes noen av de ovennevnte karene. Godstykkelse st.skår: 7 mm. St. 

synlige magringskorn: 2 mm. Fnr: 1000081. Mål: Stm: 3,5 cm. Vekt: 142,0 gram. Fra 

A1272, dyrkningslag, østlige del av felt.  

20) Del av kar av keramikk. Fire uornerte bukskår, trolig fra to ulike leirkar. Kar I: Ett 

av skårene har rødlige utside og innside. Godstykkelse: 5 mm. St. synlige magringskorn: 

1,5 mm. Kar II: To av skårene har rødbeige utside og innside. Godstykkelse: 5 mm. St. 

synlige magringskorn: 0,5 mm. Fnr: 1000083. Mål: Stm: 1,9 cm. Vekt: 4,5 gram. 

Strukturnr: 382. Fyllskifte av plyndringsgrop i rundhaug (350). 

21) Del av kar av keramikk. Ett ornert bukskår med sotet innside og beige utside. 

Skåret er svakt konkavt og er dekorert med groper av spissoval form (L: 7 mm, B: 3 mm), 

lik avtrykk etter korn. Godstykkelse: 5 mm. St. synlige magringskorn: 0,9 mm. Fnr: 

1000084. Mål: Stm: 2,7 cm. Vekt: 3,8 gram. Strukturnr: 382. Fyllskifte, plyndringsgrop i 

rundhaug (350). 

22) 3 fragmenter av hvitbrent bein. Vekt: 0,3 gram. Fra A1272, dyrkningslag, østlige del 

av felt. 

23) Del av slipeplate av sandstein. Tykkelse: 4 mm. Fnr: 1000088. Mål: Stm: 2,8 cm. 

Vekt: 5,7 gram. Fra A1272, dyrkningslag, østlige del av felt.  

24) En tverregget pilspiss av flint. Mål: L: 1,9 Vekt: 0,5 gram. Fra A1272, dyrkningslag, 

østlige del av felt. 

25) Del av tangen til en pilspiss, type a-spiss, av flint. Vekt: 0,95 gram. Fra A1272, 

dyrkningslag, østlige del av felt. 

26) 4 fragmenter av flekker av flint. Mål: Stl: 2,8 cm. Vekt: 2,7 gram. Fra A1272, 

dyrkningslag, østlige del av felt. 

27) En flekke fra en sylindrisk kjerne av flint (TN-MN). Vekt: 4,5 gram. Fra A1272, 

dyrkningslag, østlige del av felt.  

28) Del av flekke av flint. Gjenstandsdel: midtfragment.  Mål: L: 1,9, B. 0,8 Vekt: 0,4 

gram. Fra A350, i haugfyll av rundhaug. 

29) Del av flekke av flint med kantretusj. Mål: L: 2,8, B: 2,2 Vekt: 6,7 gram. Fra A1272, 

dyrkningslag, østlige del av felt. 

31) To fragmenter av flekke av flint. Gjenstandsdel: kjernefragment. Mål: Stm: 2,4 cm. 

Vekt: 4,2 gram. Fra A1272, dyrkningslag, østlige del av felt.  

32) Fem fragmenter av av flekke av flint. Gjenstandsdel: midtfragment. Mål: Stb: 1,0 

cm. Vekt: 1,5 gram. Fra A1272, dyrkningslag, østlige del av felt.  

33) To bipolære avslag av flint. Vekt: 2,5 gram. Fra A1272, dyrkningslag, østlige del av 

felt.  

34) Tre avslag av flint. Avslag fra preparering av plattform for flekkeproduksjon 

(sylindrisk). Vekt: 5,6 gram. Fra A1272, dyrkningslag, østlige del av felt. 

35) Ni avslag av flint. Vekt: 25,6 gram. Fra A1272, dyrkningslag, østlige del av felt. 

36) 45 fragmenter av flint. Vekt: 38,2 gram. Fra A1272, dyrkningslag, østlige del av felt. 

37) Seks fragmenter av, trolig en splint, av flint. Vekt: 0,6 gram. Fra A1272, 

dyrkningslag, østlige del av felt. 

38) Tre fragmenter av en splint av flint. Vekt: 0,5 gram. Fra A1272, dyrkningslag, 

østlige del av felt.  

39) To avslag av kvarts. Vekt: 6,5 gram. Fra A1272, dyrkningslag, østlige del av felt.  

40) Tre fragment av kvarts. Vekt: 1,9 gram. Fra A1272, dyrkningslag, østlige del av felt.  

41) To slipte fragment av bergart, trolig fra øks. Vekt: 14,6 gram. Fra A1272, 

dyrkningslag, østlige del av felt. 
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42) En prøve, av kull, P2901. Vedartsbestemt til 15 stk. av 6-8 årige kvister av gran. 

Vekt: 5,7 g. Datert på grannål til: 13±31 BP, 1890-1955 e.Kr. (Ua-50581). Fra kullag i 

bunn av plyndrinsgrop.Vekt: 0,8 gram. Datering: 1890-1955 e.Kr. Strukturnr: 2237. 

Kullag i bunn av plyndringsgrop. 

43) Seks makroprøver. Samtlige prøver er analysert. PM3071, fra steinskodd stolpehull 

(A1445) under åkerrein: 1 frg. av hasselnøttskall. Datert på hasselnøttskall: 3469±33 BP, 

1880-1740 f.Kr. (Ua-50582). PM2901, fra kullag (A2376) i bunn av plyndringsgrop: 

forkullet barnål og kull fra gran (Picea). Datert på grannål: 13±31BP, 1890-1955 e.Kr. 

(Ua-50581). PM2414, dyrkningslag 2 fra åkerrein (A1272): 1 forkullet frø av linbendel 

(Spergula Arvensis), 5 kjertelhønsegress (Persicaria Lapathifolia) og 1 hønsegress 

(Persicaria sp.). PM2413, dyrkninslag 3 fra åkerrein (A1272): 15 kjertelhønsegress 

(Persicaria Lapathifolia) og 1 forkullet frø fra hassel (Corylus Avellana). Resterende 2 

prøver var tom. 

44) Åtte pollenprøver, hvorav to (P3069 og P3070) er tatt i underkant av kjernrøys 

(A2000) i rund gravhaug og en pollenserie med seks prøver fra profil av åkerrein 

(A1272). Samtlige prøver er forbrukt ved analyse. For resultater, henvises det til vedlegg 

i rapport. 

45) Fire prøver av mikromorfologi. Samtlige prøver er forbrukt ved analyse. For 

resultater, henvises det til diskusjon og vedlegg i utgravningsrapport. 
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12.3 TEGNINGER 
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12.4 FOTOLISTE 

Filnavn Motiv Retning LokalitetsID Dato Fotograf 

Cf34834_001.JPG Oversiktsbilder, før nedkutting NNV 
170382, 
170383, 

27.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_002.JPG Oversiktsbilder, før nedkutting SV 
170382, 
170383, 

27.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_003.JPG Oversiktsbilder, før nedkutting, plyndringsgrop SSV 
170382, 
170383, 

27.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_004.JPG Oversiktsbilder, før nedkutting SSØ 
170382, 
170383, 

27.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_005.JPG Oversiktsbilder, før nedkutting, mulig langhaug NNØ 
170382, 
170383, 

27.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_006.JPG Oversiktsbilder, før nedkutting, mulig langhaug SSØ 
170382, 
170383, 

27.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_007.JPG Oversiktsbilder, før nedkutting, mulig langhaug SSØ 
170382, 
170383, 

27.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_008.JPG Line og Eystein går i hulvei N 
170382, 
170383, 

27.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_009.JPG Mulig langhaug SSØ 
170382, 
170383, 

27.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_010.JPG Alle renser vekk nedklipt torv SSØ 
170382, 
170383, 

28.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_011.JPG Alle renser vekk nedklipt torv S 
170382, 
170383, 

28.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_012.JPG Alle renser vekk nedklipt torv SSV 
170382, 
170383, 

28.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_014.JPG Alle renser vekk nedklipt torv/Line i plyndringsgrop SSV 
170382, 
170383, 

28.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_015.JPG Alle renser vekk nedklipt torv SSØ 
170382, 
170383, 

28.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_016.JPG Alle renser vekk nedklipt torv NNV 
170382, 
170383, 

28.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_019.JPG Robin med gressklipper SSØ 
170382, 
170383, 

28.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_020.JPG Robin med gressklipper SSØ 
170382, 
170383, 

28.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_021.JPG Robin med gressklipper N 
170382, 
170383, 

28.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_022.JPG Rundrøys med østlige veiløp S 
170382, 
170383, 

28.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_023.JPG Raking med Line N 
170382, 
170383, 

28.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_024.JPG Raking med Line og Eystein N 
170382, 
170383, 

28.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_025.JPG Start med fotogrammetri/ med Jo-Simon og Jessica S 
170382, 
170383, 

28.08.2014 Line Hovd 

Cf34834_026.JPG Start med fotogrammetri/ med Jo-Simon og Jessica SØ 
170382, 
170383, 

28.08.2014 Line Hovd 

Cf34834_027.JPG Oversiktbilde med plyndringsgrop SSØ 
170382, 
170383, 

28.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_028.JPG Oversiktbilde med plyndringsgrop SSØ 
170382, 
170383, 

28.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_029.JPG Gravhaug med målestokk NNØ 
170382, 
170383, 

28.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_030.JPG Gravhaug med målestokk N 
170382, 
170383, 

29.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_031.JPG Gravhaug med målestokk NNV 
170382, 
170383, 

29.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_033.JPG Gravhaug med målestokk N 
170382, 
170383, 

29.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_034.JPG Gravhaug med målestokk SSØ 
170382, 
170383, 

29.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_036.JPG Manuell avtorving av sørlige del av gravhaug NNV 
170382, 
170383, 

29.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 
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Cf34834_037.JPG 
Manuell avtorving av sørlige del av gravhaug/ med snitt 
synlig 

V 
170382, 
170383, 

29.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_039.JPG Avdekking av nordlige del av feltet påstartet N 
170382, 
170383, 

01.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_041.JPG Avdekking av nordlige del av feltet påstartet/ m. langhaug NNØ 
170382, 
170383, 

01.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_042.JPG Avdekking av nordlige del av feltet påstartet/ m. langhaug N 
170382, 
170383, 

01.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_044.JPG Line og Eystein avdekker sørlige del S 
170382, 
170383, 

03.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_045.JPG Mulig langhaug nordre del N 
170382, 
170383, 

03.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_046.JPG Rensing av gravhaug NNØ 
170382, 
170383, 

03.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_048.JPG Eystein børster stein ved røys SSØ 
170382, 
170383, 

03.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_049.JPG Arbeidsbilde, Line og opprensing SSØ 
170382, 
170383, 

03.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_051.JPG Mulig fotgrøft med langrøys N 
170382, 
170383, 

04.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_052.JPG Line med Oni NV 
170382, 
170383, 

04.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_053.JPG Eystein fornøyd med rensejobben N 
170382, 
170383, 

04.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_054.JPG Fotgrøft rundt 2AR400 framrenset S 
170382, 
170383, 

05.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_056.JPG Rensing av østlige flate ved langrøysa SSØ 
170382, 
170383, 

08.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_057.JPG Funn av jern med metallsøker   
170382, 
170383, 

08.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_059.JPG Line Hovd starter med søkesjakt inn i AR400   
170382, 
170383, 

10.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_060.JPG Line starter med søkesjakt inn i AR400 N 
170382, 
170383, 

10.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_062.JPG Planbilde, sørlige sjakt av langhaug A400   
170382, 
170383, 

11.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_063.JPG Profilbilde, sørlige sjakt av langhaug A400 V 
170382, 
170383, 

11.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_065.JPG Nordlige profil av sørlige sjakt, retning V-Ø N 
170382, 
170383, 

11.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_067.JPG Vestvendt profil av sørlige sjakt V 
170382, 
170383, 

11.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_068.JPG Fotgrøft i nordlige profil, nordlige sjakt N 
170382, 
170383, 

11.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_069.JPG Vestlige profil i nordlige sjakt V 
170382, 
170383, 

11.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_072.JPG Sørlige profil av fotgrøft i sørlige sjakt S 
170382, 
170383, 

11.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_073.JPG Sørlige profil av sørlige sjakt S 
170382, 
170383, 

11.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_075.JPG Vestlige profil i sørlige sjakt V 
170382, 
170383, 

11.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_076.JPG Oversikt- sjakt og langhaug S 
170382, 
170383, 

11.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_078.JPG Oversikt- sjakt og langhaug N 
170382, 
170383, 

11.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_079.JPG Oversikt- sjakt og langhaug NNV 
170382, 
170383, 

11.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_080.JPG Oversikt- sjakt og langhaug NV 
170382, 
170383, 

11.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_081.JPG Oversikt- sjakt og langhaug SSØ 
170382, 
170383, 

11.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_083.JPG 
Line og Eystein dokumenterer profiler av søkesjakt i 
langhaug 

N 
170382, 
170383, 

12.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 
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Cf34834_085.JPG Line og Eystein. Mulig nedgravning i forgrunnen NNØ 
170382, 
170383, 

15.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_086.JPG Hele gravhaug, opprensning av sørlige del NNØ 
170382, 
170383, 

15.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_087.JPG Innmåling av stein NNV 
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_088.JPG Innmåling av stein NNV 
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_089.JPG Eystein og Line snittet haug V 
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_090.JPG Eystein og Line snittet haug V 
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_091.JPG Rensing av haug etter snitting NNØ 
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_092.JPG Rundhaug A350 med steinpakning N 
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_093.JPG Rundhaug A350, profil, vest til øst N 
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_094.JPG Rundhaug A350, profil, vest til øst N 
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_095.JPG Rundhaug A350, profil, vest til øst N 
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_096.JPG Rundhaug A350, profil, vest til øst N 
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_097.JPG Rundhaug A350, profil, vest til øst N 
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_098.JPG Rundhaug A350, profil, vest til øst N 
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_099.JPG Rundhaug A350, profil, vest til øst N 
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_100.JPG Rundhaug A350, profil, vest til øst N 
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_101.JPG Rundhaug A350, profil, vest til øst N 
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_102.JPG Rundhaug A350, profil, vest til øst N 
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_103.JPG Rundhaug A350, profil, vest til øst N 
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_104.JPG Rundhaug A350, profil, vest til øst N 
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_105.JPG Rundhaug A350, profil, vest til øst N 
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_106.JPG Rundhaug A350, profil, vest til øst   
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_107.JPG Rundhaug A350 etter rensing av steinpakning N 
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_108.JPG Rundhaug A350 etter rensing av steinpakning N 
170382, 
170383, 

16.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_110.JPG Line renser rundhaug NNV 
170382, 
170383, 

17.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_111.JPG Rundhaug A350 etter rensing, oversiktsbilde NNV 
170382, 
170383, 

17.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_112.JPG Langhaug A400, fotgrøft og steinpakning Ø 
170382, 
170383, 

18.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_113.JPG Langhaug A400, fotgrøft og steinpakning SØ 
170382, 
170383, 

18.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_114.JPG Langhaug A400, fotgrøft og steinpakning, oversikt S 
170382, 
170383, 

18.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_115.JPG Langhaug A400, fotgrøft og steinpakning V 
170382, 
170383, 

18.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_116.JPG Line renser profil på brinken ved rundhaug A350 NØ 
170382, 
170383, 

19.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_117.JPG Eystein og Justin renser og fotograferer langhaug A400 N 
170382, 
170383, 

19.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 
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Cf34834_118.JPG Rundhaug A350, steinpakning og plyndringsgrop N 
170382, 
170383, 

19.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_119.JPG Jessica avdekker brinken ved rundhaug A350 NØ 
170382, 
170383, 

22.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_120.JPG Åpning av snitt av langhaug A400 Ø 
170382, 
170383, 

23.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_121.JPG Åpning av snitt av langhaug A400 SSØ 
170382, 
170383, 

23.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_122.JPG Åpning av snitt av langhaug A400 SSV 
170382, 
170383, 

23.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_123.JPG Åpning av snitt av langhaug A400 SSV 
170382, 
170383, 

23.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_124.JPG Struktur 1094 sør for rundhaug m. Kullag, 5 cm fjernet ØNØ 
170382, 
170383, 

27.08.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_125.JPG Struktur 1094 sør for rundhaug m. Kullag, 5 cm fjernet ØNØ 
170382, 
170383, 

24.09.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_126.JPG Struktur 1094 sør for rundhaug m. Kullag, 5 cm fjernet SSØ 
170382, 
170383, 

24.09.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_127.JPG Struktur 1094 sør for rundhaug m. Kullag, 5 cm fjernet VSV 
170382, 
170383, 

24.09.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_128.JPG Struktur 1094 sør for rundhaug m. Kullag, 5 cm fjernet NNV 
170382, 
170383, 

24.09.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_129.JPG Struktur 1094 sør for rundhaug m. Kullag, 10 cm fjernet ØNØ 
170382, 
170383, 

25.09.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_130.JPG Struktur 1094 sør for rundhaug. 10 cm tatt vekk. ØNØ 
170382, 
170383, 

25.09.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_131.JPG Keramikk in-situ i 1272. NNV 
170382, 
170383, 

25.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_132.JPG Struktur 1094 sør for rundhaug. Gravd ned til steril ØNØ 
170382, 
170383, 

25.09.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_133.JPG Struktur 1094 sør for rundhaug. Profilbenk. ØNØ 
170382, 
170383, 

25.09.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_134.JPG Struktur 1094 sør for rundhaug. Gravd ned til steril SSØ 
170382, 
170383, 

25.09.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_135.JPG Struktur 1094 sør for rundhaug. Gravd ned til steril VSV 
170382, 
170383, 

25.09.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_136.JPG Struktur 1094 sør for rundhaug. Gravd ned til steril NNV 
170382, 
170383, 

25.09.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_137.JPG 
Arbeidsbilde av Line som renser lag og Eystein som tegner 
profilbenk 

SSØ 
170382, 
170383, 

25.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_138.JPG Arbeidsbilde av Line som renser lag SSØ 
170382, 
170383, 

25.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_140.JPG Arbeidsbilde, avtorving av nordvestlige halvdel SSØ 
170382, 
170383, 

26.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_141.JPG Jessica viser besøk fra Kiel rundt på feltet N 
170382, 
170383, 

29.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_143.JPG Langhaug A400, etter snitting 10 cm N 
170382, 
170383, 

30.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_144.JPG Langhaug A400, etter snitting 10 cm S 
170382, 
170383, 

30.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_147.JPG Snitting av langhaug A400 N 
170382, 
170383, 

30.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_148.JPG Rundhaug A350 etter avtorving, stein renset fram ØSØ 
170382, 
170383, 

30.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_149.JPG Line snitter rundhaug A350 Ø 
170382, 
170383, 

01.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_150.JPG Eystein og Line snitter A350 SØ 
170382, 
170383, 

01.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_151.JPG Oversiktsbilde av langhaug ØNØ 
170382, 
170383, 

01.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_152.JPG Eystein og Line snitter A350 SSØ 
170382, 
170383, 

01.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_153.JPG Kjernerøys etter snitting, A350 Ø 
170382, 
170383, 

02.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 
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Cf34834_158.JPG Eystein flekser muskler, snitting av A350 ØNØ 
170382, 
170383, 

03.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_160.JPG Innmåling av fosfatprøver N 
170382, 
170383, 

06.10.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_161.JPG Planfoto av fotgrøft til A400 i sørøst NNV 
170382, 
170383, 

07.10.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_162.JPG Planfoto av fotgrøft til A400 i sørøst Ø 
170382, 
170383, 

07.10.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_163.JPG Profil av kantgrøft A400 i sørøst   
170382, 
170383, 

07.10.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_164.JPG Profil av rundhaug, 3C1780, fra S mot N Ø 
170382, 
170383, 

07.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_165.JPG Profil av rundhaug, 3C1780, fra S mot N Ø 
170382, 
170383, 

07.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_166.JPG Profil av rundhaug, 3C1780, fra S mot N Ø 
170382, 
170383, 

07.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_167.JPG Profil av rundhaug, 3C1780, fra S mot N Ø 
170382, 
170383, 

07.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_168.JPG Profil av rundhaug, 3C1780, fra S mot N Ø 
170382, 
170383, 

07.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_169.JPG 
Del av langsgående og tverrgående snitt (A350)  med 
kjernerøys 

NØ 
170382, 
170383, 

07.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_170.JPG 
Del av langsgående og tverrgående snitt (A350)  med 
kjernerøys 

SØ 
170382, 
170383, 

07.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_171.JPG 
Del av langsgående og tverrgående snitt (A350)  med 
kjernerøys 

NØ 
170382, 
170383, 

07.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_172.JPG 
Del av langsgående og tverrgående snitt (A350)  med 
kjernerøys 

N 
170382, 
170383, 

07.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_173.JPG Profil av fotgrøft ved A400 i sørøst, N 
170382, 
170383, 

07.10.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_174.JPG Profil av fotgrøft ved A400 i sørøst, N 
170382, 
170383, 

07.10.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_175.JPG Planfoto av fotgrøft ved A400 i sørøst NNV 
170382, 
170383, 

07.10.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_176.JPG Planfoto av fotgrøft ved A400 i sørøst V 
170382, 
170383, 

07.10.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_177.JPG Profil av fotgrøft A400 i sørøst N 
170382, 
170383, 

07.10.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_178.JPG Profil av fotgrøft A400 i sørøst S 
170382, 
170383, 

07.10.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_179.JPG Arbeidsbilde av profil etter kraftig regn NØ 
170382, 
170383, 

09.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_180.JPG Snitting av østlig del av langhaug A400 N 
170382, 
170383, 

09.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_181.JPG Snitting av østlig del av langhaug A400 SSØ 
170382, 
170383, 

09.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_182.JPG Eystein snitter langhaug A400 Ø 
170382, 
170383, 

09.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_183.JPG Flate etter fjerning av langhaug NNØ 
170382, 
170383, 

09.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_186.JPG Mulige stolpehull i bunnen av sjakt NNV 
170382, 
170383, 

09.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_188.JPG Mulig stolpehull AS1786, plan S 
170382, 
170383, 

10.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_189.JPG Mulig stolpehull AS1786, plan S 
170382, 
170383, 

10.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_190.JPG Mulig stolpehull AS1786, profil, avskrevet S 
170382, 
170383, 

10.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_191.JPG Profil 3C1782, sørvendt side, sjakt gjennom åkerrein S 
170382, 
170383, 

10.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_193.JPG Profil 3C1782, sørvendt side, sjakt gjennom åkerrein S 
170382, 
170383, 

10.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_194.JPG Rundhaug A350 etter rensing, fotgrøft og hulvei ØNØ 
170382, 
170383, 

13.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 
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Cf34834_195.JPG Rundhaug A350 etter rensing, fotgrøft og hulvei SSV 
170382, 
170383, 

13.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_196.JPG Rundhaug A350 etter rensing, fotgrøft og hulvei SSØ 
170382, 
170383, 

13.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_198.JPG Avdekking av nordlige del ved brink N 
170382, 
170383, 

14.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_199.JPG Avdekking av nordlige del ved brink NØ 
170382, 
170383, 

14.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_200.JPG Rundhaug A350, kjernerøys med rot NØ 
170382, 
170383, 

14.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_201.JPG Rundhaug A350, kjernerøys med rot Ø 
170382, 
170383, 

27.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_202.JPG Rundhaug A350, kjernerøys med rot SSV 
170382, 
170383, 

14.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_203.JPG Rundhaug A350, kjernerøys med rot N 
170382, 
170383, 

14.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_204.JPG Rundhaug A350, kjernerøys med rot S 
170382, 
170383, 

14.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_205.JPG Rundhaug A350, kjernerøys med rot SSØ 
170382, 
170383, 

14.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_206.JPG Plyndringsgrop A382, plan, kullag (AL2376) i bunn Ø 
170382, 
170383, 

14.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_208.JPG Fjerning av rot over kjernerøys i rundhaug A350 N 
170382, 
170383, 

15.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_209.JPG Fjerning av rot over kjernerøys i rundhaug A350 N 
170382, 
170383, 

15.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_211.JPG Fjerning av rot over kjernerøys i rundhaug A350 N 
170382, 
170383, 

15.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_212.JPG Line renser i regnet N 
170382, 
170383, 

15.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_213.JPG Fjerning av rot over kjernerøys i rundhaug A350 SSV 
170382, 
170383, 

15.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_214.JPG Fjerning av rot over kjernerøys i rundhaug A350 S 
170382, 
170383, 

15.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_215.JPG Fjerning av rot over kjernerøys i rundhaug A350 S 
170382, 
170383, 

15.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_216.JPG Fjerning av rot over kjernerøys i rundhaug A350 SSV 
170382, 
170383, 

15.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_217.JPG Kjernerøys etter fjerning av rot S 
170382, 
170383, 

15.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_218.JPG Kullag AL2376 (mulig branngrop) i plan NNØ 
170382, 
170383, 

16.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_219.JPG Line med nordre sjakt NNØ 
170382, 
170383, 

16.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_220.JPG Line og Eystein renser kjernerøys i regnvær ØNØ 
170382, 
170383, 

17.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_221.JPG Line og Eystein renser kjernerøys i regnvær SVS 
170382, 
170383, 

17.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_222.JPG Nordre sjakt 3C2337, nordlige profil, fra V-Ø N 
170382, 
170383, 

20.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_223.JPG Nordre sjakt 3C2337, nordlige profil, fra V-Ø N 
170382, 
170383, 

20.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_224.JPG Nordre sjakt 3C2337, nordlige profil, fra V-Ø N 
170382, 
170383, 

20.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_225.JPG Nordre sjakt 3C2337, nordlige profil, fra V-Ø N 
170382, 
170383, 

20.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_226.JPG Østlige del før uttak av naturvitenskapelige prøver N 
170382, 
170383, 

20.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_227.JPG Nær hele profil 3C2337, perspektiv med Line NNØ 
170382, 
170383, 

20.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_228.JPG Sjakt 3C1782, sørvendt profil, dokumentasjon m/Eystein SSØ 
170382, 
170383, 

20.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_229.JPG 
Mikromorfologiprøve 1PX2407, uttak fra sørlig profil av 
3C1782 

SSØ 
170382, 
170383, 

20.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 
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Cf34834_230.JPG 
Mikromorfologiprøve 1PX2407, uttak fra sørlig profil av 
3C1782 

SSØ 
170382, 
170383, 

20.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_231.JPG Arbeid med uttak av prøver i nordlig sjakt Ø 
170382, 
170383, 

20.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_232.JPG 
Mikromorfologi-prøver 1PX2410 og PX2411 uttak fra 
nordlig sjakt 

NNV 
170382, 
170383, 

20.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_233.JPG Grop i rundhaug A350, plan, kullag A2376 SSV 
170382, 
170383, 

21.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_234.JPG Grop i rundhaug A350, plan, kullag A2376 SSØ 
170382, 
170383, 

21.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_236.JPG 
Mulig ardspor under vestlige del av rundhaug, nær 
kjernerøys 

Ø 
170382, 
170383, 

21.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_237.JPG 
Mulig ardspor under vestlige del av rundhaug, nær 
kjernerøys 

Ø 
170382, 
170383, 

21.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_238.JPG 
Mulig ardspor under vestlige del av rundhaug, nær 
kjernerøys 

NØ 
170382, 
170383, 

21.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_239.JPG Profil av mulig branngrop i bunn av A382/A2376 NØ 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_240.JPG 
Profil av mulig branngrop i bunn av A382/A2376, med 
oversikt 

NØ 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_242.JPG Eystein renser steinrøys, oversiktsbilder NNØ 
170382, 
170383, 

23.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_243.JPG Eystein renser steinrøys, oversiktsbilder N 
170382, 
170383, 

23.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_244.JPG Eystein renser steinrøys, oversiktsbilder S 
170382, 
170383, 

23.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_245.JPG Eystein renser steinrøys, oversiktsbilder ØSØ 
170382, 
170383, 

23.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_246.JPG Eystein renser steinrøys, oversiktsbilder SSØ 
170382, 
170383, 

23.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_248.JPG Eystein renser steinrøys, oversiktsbilder SSØ 
170382, 
170383, 

23.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_249.JPG Eystein renser steinrøys, oversiktsbilder SSØ 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_250.JPG Line renser steinrøys og innmåling av stein, oversiktsbilder SSV 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_251.JPG Oversiktsbilde, kjernerøys A2000, rundhaug A350 SSØ 
170382, 
170383, 

23.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_253.JPG Oversiktsbilde A350, Jessica og Eystein arbeider SSØ 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_254.JPG 
Bilder fra fotogrammetri av kjernerøys, nedre steinlag av 
A2000 

SSØ 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_257.JPG 
Bilder fra fotogrammetri av kjernerøys, nedre steinlag av 
A2000 

NNØ 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_259.JPG 
Bilder fra fotogrammetri av kjernerøys, nedre steinlag av 
A2000 

NNV 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_260.JPG 
Bilder fra fotogrammetri av kjernerøys, nedre steinlag av 
A2000 

NNV 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_261.JPG 
Bilder fra fotogrammetri av kjernerøys, nedre steinlag av 
A2000 

NNV 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_262.JPG 
Bilder fra fotogrammetri av kjernerøys, nedre steinlag av 
A2000 

NNV 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_265.JPG 
Bilder fra fotogrammetri av kjernerøys, nedre steinlag av 
A2000 

SSV 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_266.JPG 
Bilder fra fotogrammetri av kjernerøys, nedre steinlag av 
A2000 

S 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_267.JPG 
Bilder fra fotogrammetri av kjernerøys, nedre steinlag av 
A2000 

SSØ 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_268.JPG 
Bilder fra fotogrammetri av kjernerøys, nedre steinlag av 
A2000 

SSØ 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_270.JPG 
Bilder fra fotogrammetri av kjernerøys, nedre steinlag av 
A2000 

Ø 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Justin Kimball 
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Cf34834_273.JPG 
Bilder fra fotogrammetri av kjernerøys, nedre steinlag av 
A2000 og A2376 

ØNØ 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_277.JPG 
Bilder fra fotogrammetri av kjernerøys, nedre steinlag av 
A2000 og A2376 

SSØ 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_279.JPG 
Bilder fra fotogrammetri av kjernerøys, nedre steinlag av 
A2000 og A2376 

V 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_282.JPG 
Bilder fra fotogrammetri av kjernerøys, nedre steinlag av 
A2000 og A2376 

NNV 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_284.JPG 
Bilder fra fotogrammetri av kjernerøys, nedre steinlag av 
A2000 og A2376 

N 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_286.JPG 
Bilder fra fotogrammetri av kjernerøys, nedre steinlag av 
A2000 og A2376 

SSØ 
170382, 
170383, 

23.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_305.JPG Østvendt nedskjæring til mulig branngrop A2376 SSØ 
170382, 
170383, 

24.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_306.JPG 
Eystein påbegynt fjerning av nederste steinlag av 
kjernerøys 

NNV 
170382, 
170383, 

27.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_307.JPG 
Eystein og Line påbegynt fjerning av nederste steinlag av 
kjernerøys 

VSV 
170382, 
170383, 

27.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_308.JPG Jessica og Line graver de siste steinene av kjernerøysa N 
170382, 
170383, 

27.10.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_309.JPG Kjernerøys ferdig gravd med kantsteiner Ø 
170382, 
170383, 

27.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_310.JPG Eystein og Line fortsatt fornøyd SSØ 
170382, 
170383, 

27.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_311.JPG Line og Eystein vurderer ferdiggravd røys SSØ 
170382, 
170383, 

27.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_312.JPG Kjernerøys ferdig gravd med kantsteiner V 
170382, 
170383, 

27.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_313.JPG Fosfatprøver av langhaug A400 N 
170382, 
170383, 

28.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_315.JPG Fosfatprøver av langhaug A400 S 
170382, 
170383, 

28.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_316.JPG Arbeidsbilde, Eystein Østmoe N 
170382, 
170383, 

28.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_317.JPG 
Mikromorfologiprøve 1PX4348 fra profil 3C1410, hulveiløp 
A490 

N 
170382, 
170383, 

28.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_318.JPG Profil C1410 etter fjerning av rundhaug A350 N 
170382, 
170383, 

29.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_319.JPG Profil C1410 etter fjerning av rundhaug A350 N 
170382, 
170383, 

29.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_320.JPG Profil C1410 etter fjerning av rundhaug A350 N 
170382, 
170383, 

29.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_321.JPG Profil C1410 etter fjerning av rundhaug A350 N 
170382, 
170383, 

29.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_322.JPG Profil C1410 etter fjerning av rundhaug A350 N 
170382, 
170383, 

29.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_323.JPG 
Oversiktsbilde, profil C1410 etter fjerning av rundhaug 
A350 

N 
170382, 
170383, 

29.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_324.JPG Sørlige profil av hulveiløp A490 i sjakt S 
170382, 
170383, 

29.10.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_325.JPG Profil av sjakt gjennom brink sør for rundhaug S 
170382, 
170383, 

29.10.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_326.JPG Profil av sjakt gjennom tunga sør for rundhaug S 
170382, 
170383, 

29.10.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_327.JPG Profil av hulvei i sjakt gjennom tunga sør for rundhaug S 
170382, 
170383, 

29.10.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_328.JPG Hulvei og to sjakter S 
170382, 
170383, 

29.10.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_329.JPG Profilene av de to sørligste sjaktene S 
170382, 
170383, 

29.10.2014 Eystein Østmoe 

Cf34834_330.JPG 
Profil av fotgrøft (A841) (3C4262) etter fjerning av 
langhaug A400 

N 
170382, 
170383, 

29.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_332.JPG 
Nordvestlige del av fotgrøft (A841) etter fjerning av 
langhaug A400 

NNV 
170382, 
170383, 

29.10.2014 Line Hovd 
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Cf34834_333.JPG 
Nordvestlige del av fotgrøft (A841) etter fjerning av 
langhaug A400 

N 
170382, 
170383, 

29.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_334.JPG 
Nordvestlige del av fotgrøft (A841) etter fjerning av 
langhaug A400 

NNØ 
170382, 
170383, 

29.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_335.JPG Fosfatprøver av rundhaug A350 Ø 
170382, 
170383, 

29.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_336.JPG Fosfatprøver av rundhaug A350 SSV 
170382, 
170383, 

29.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_337.JPG 
Stolpehull A1445, etter uttak av makroprøve PM3071, 
tverrprofil 

Ø 
170382, 
170383, 

29.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_338.JPG 
Stolpehull A1445, etter uttak av makroprøve PM3071, 
tverrprofil 

Ø 
170382, 
170383, 

29.10.2014 Line Hovd 

Cf34834_341.JPG Gjenfyllig av sjakt (3C2337) med gravemaskin S 
170382, 
170383, 

30.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_342.JPG Gjenfyllig av sjakt (3C2337) med gravemaskin   
170382, 
170383, 

30.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_343.JPG Gjenfyllig av sjakt (3C2337) med gravemaskin N 
170382, 
170383, 

30.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_344.JPG Gjenfyllig av sjakt (3C2337) med gravemaskin N 
170382, 
170383, 

30.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_345.JPG 
Forlengelse av profilbenk (C1410) av rundhaug, i plan ned 
til steril 

V 
170382, 
170383, 

30.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_346.JPG 
Forlengelse av profilbenk (C1410) av rundhaug, i plan ned 
til steril 

N 
170382, 
170383, 

30.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_364.JPG Planbilde av A400 med fotostang SSV 
170382, 
170383, 

25.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_365.JPG 
Planbilde av A350 med fotostang. Halve haugen avtorvet 
manuelt 

Ø 
170382, 
170383, 

11.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_366.JPG Planbilde av A350 med fotostang. Avtorvet halvdel N 
170382, 
170383, 

11.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_367.JPG Planbilde av nedgravning A1094 SSV 
170382, 
170383, 

11.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_368.JPG Planbilde av nedgravning A1094 NNØ 
170382, 
170383, 

11.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_369.JPG Planbilde av nedgravning A1094 NNV 
170382, 
170383, 

11.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_370.JPG Nordlige del av langhaug med steinansamling (A1495) S 
170382, 
170383, 

11.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_371.JPG Nordlige del av langhaug med steinansamling (A1495) Ø 
170382, 
170383, 

11.09.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_372.JPG Detaljbilde av snitt av hulveiløp (H490) i snitt C1410 N 
170382, 
170383, 

22.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_373.JPG Detaljbilde av grunnfjell nær fotgrøft (A1051) i snitt C1410 N 
170382, 
170383, 

22.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_374.JPG 
Detaljfoto av østlige del av C1410, med mulig stolpehull 
(AS1445) i profil 

N 
170382, 
170383, 

22.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_376.JPG Detaljfoto, plan av kjernerøys etter S-N profil (C1780) NØ 
170382, 
170383, 

07.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_377.JPG Fotostangbilde, Vegard, Eystein og Stian   
170382, 
170383, 

07.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_378.JPG 
Planbilde av kjernerøys etter opprensing og fjerning av 
trestubbe 

NNV 
170382, 
170383, 

24.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_379.JPG 
Planbilde av kjernerøys etter opprensing og fjerning av 
trestubbe 

SØ 
170382, 
170383, 

24.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_380.JPG 
Planbilde av kjernerøys etter opprensing og fjerning av 
trestubbe 

SSV 
170382, 
170383, 

24.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_381.JPG 
Planbilde av kjernerøys etter opprensing og fjerning av 
trestubbe, nærbilde av A2376 

SSV 
170382, 
170383, 

24.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_382.JPG Foto av kjernerøys før fjerning av trestubbe Ø 
170382, 
170383, 

23.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_383.JPG Foto av kjernerøys før fjerning av trestubbe S 
170382, 
170383, 

23.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_384.JPG Detaljfoto av kjernerøys etter snitting av A2376 SSØ 
170382, 
170383, 

23.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 
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Cf34834_385.JPG 
Detaljfoto av kjernerøys. Stein vasket av regn - ulike 
bergarter 

NNØ 
170382, 
170383, 

23.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_386.JPG Planfoto etter fjerning av langhaug (A400) S 
170382, 
170383, 

23.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_387.JPG Planfoto etter fjerning av langhaug (A400) S 
170382, 
170383, 

29.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_388.JPG Planfoto etter fjerning av langhaug (A400) NNØ 
170382, 
170383, 

29.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_389.JPG Planfoto, felt avsluttet SSØ 
170382, 
170383, 

30.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_390.JPG Fotostang, Jessica og Line   
170382, 
170383, 

30.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_391.JPG Fotostang, Jessica og Line i hulvei, felt avsluttet   
170382, 
170383, 

30.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_392.JPG Fotostang, Jessica og Line i hulvei, felt avsluttet   
170382, 
170383, 

30.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_393.JPG Fotostang, Jessica og Line i hulvei, felt avsluttet   
170382, 
170383, 

30.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_394.JPG Fotostang, Jessica, Line og Eystein i hulvei, felt avsluttet   
170382, 
170383, 

30.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_395.JPG Fotostang, felt avsluttet, norlige del N 
170382, 
170383, 

30.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_396.JPG Fotostang, felt avsluttet, hele området N 
170382, 
170383, 

30.10.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_397.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_398.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_399.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_400.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_401.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_402.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_403.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_404.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_405.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_406.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_407.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_408.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_409.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_410.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_411.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_412.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_413.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_414.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_415.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_416.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_417.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_418.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_419.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_420.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_421.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_422.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_423.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 
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Filnavn Motiv Retning LokalitetsID Dato Fotograf 

Cf34834_424.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_425.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_426.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_427.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_428.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_429.JPG Fotogrammetri, kjernerøys og plyndringsgrop i snitt   170382 30.10.2014 Justin Kimball 

Cf34834_460.JPG Oversiktsbilder, mulig gravhaug på Gliddi V 41306 19.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_461.JPG Oversiktsbilder, mulig gravhaug på Gliddi N 41306 19.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_462.JPG Oversiktsbilder, mulig gravhaug på Gliddi Ø 41306 19.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_463.JPG Oversiktsbilder, mulig gravhaug på Gliddi S 41306 19.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_465.JPG Oversiktsbilder, mulig gravhaug på Gliddi SV 41306 19.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_466.JPG Påbegynt sjakting av mulig gravhaug V 41306 19.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_467.JPG Sjakt i flate, berg kommer til syne Ø 41306 19.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_468.JPG Sjakt i flate, berg kommer til syne V 41306 19.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_469.JPG Sjakt i flate, berg kommer til syne V 41306 19.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_470.JPG Sjakt i flate, berg kommer til syne   41306 19.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_471.JPG Sjakt i flate, berg kommer til syne Ø 41306 19.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_472.JPG Sjakt i flate, berg kommer til syne V 41306 19.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_473.JPG Oversiktsbilde, med sjakt, avsluttet V 41306 19.08.2014 Line Hovd 

Cf34834_474.JPG Funn av moderne keramikk like over bergflate   41306 19.08.2014 
Jessica L. 
McGraw 

Cf34834_475.JPG Oversiktsbilde, med sjakt V 41306 19.08.2014 Line Hovd 
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