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bmk for skjøtsel av gravfeltet. Det vil ta 6n person ca. 70 timer å legge igjen solgroper, rive ned
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Værvågen, 4088/34 m.fl., Larvik kommune, Vestfold

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING

VÆRVÅGEN, 4088/34 M.FL„ LARVIK KOMMUNE,
VESTFOLD FYLKE

SARA LANGVIK BERGE

1.  BAKGRUNN

Saksnr. 08/22280

I   forbindelse   med  undersøkelsen   og  rekonstruksjonen  av   seks   røyser  på
Værvågen,    4088/34    (Berge    2009),    ble    det   foretatt   en   kartfesting    av
ødeleggelsene    ellers        på    rullesteinsstranden    ¢f.    kart,    vedlegg    8.2.2).
Rullesteinsstranden på Mølen har i lang tid blitt benyttet som utfårtsområde,
hvorav aktiviteten i forbindelse med opphold på stranden har skadet og delvis
ødelagt kulturmimene som befimer seg der. Såkalte "solgroper" 1ages årlig ved
at steiner blir lempet ut fta midten av de eksisterende røysene i den hensikt å
skaffe  le  for  vinden.   Det  blir  også  bygget  levegger  både  av  steiner  som
opprimelig har vært  en  del  av røysene,  samt av  stein ellers på stranden.  På

'1      bL:åg¥tearvøyhs:åre, `bTegd:i,desviså|v.gne,|iååh::fo|::#åu' å::nvi|aYa :eflåemk:

levegger, solgroper, nybygde røyser og steinhauger.

2. DELTAGERE, TIDSROM

Den arkeologiske undersøkelsen ble utført 22.-26.09.2008, mens kartfesting og
estimering  av tidsbmk  for  skjøtsel  ble  gjennomført  26.09.2008.  Punkter  som
representerte ødeleggelser og skader, ble tegnet manuelt im på et kart og senere
overført på pc. Punktene   kan på ingen måte regnes som nøyaktige da de ikke
ble målt inn digitalt.  Prosjektleder Perry Rolfsen var til  stede mesteparten av
uken. Det ellers så værutsatte Mølen viste seg fi.a sin beste side, og vi hadde sol,
vindstille og gode temperaturer hele perioden.

INaTm STill
Lin

Perry Rolfsen Pros.iektleder
Sara Langvik Berge Felt1eder 1
Lars Thorgersen Feltassistent og innmåler
John C. Sharpe Feltassistent
Elin Brødholt Feltassistent

Kulturhistorisk museum, Uriversitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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Værvågen, 4088/34 m.fl., Larvik kommune, Vestfold Saksnr.  08/22280

3.  LANDSKAPET i   FUNN OG  FORNMINNER

Navnet Mølen kommer fi.a det gammelnorske mo/, som betegner en strand med
runde rullestein. Mølen ligger på sørvestspissen av Vestfoldraet der det løper ut
som en molo ved innløpet til Langesundsfiorden (kart  1  og vedlegg 8.2.1).  Etter
at breen trakk  seg tilbake  fi.a Mølen for vel  10 000  år siden  og moreneryggen
langsomt steg opp av havet, har strøm og bølger modifisert overflaten og vasket
vekk finmaterialet i den øvre steinkappen i en dybde av ca.  1 meter (Marstrander
1976).

Kart  1 :  Værvågen, 4088/3,4 på Mølen, Larvik i Vestf;old.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomrinneseksjonen
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i       "Deme mektige istidsgrum, f f lt  av uendelige masser  cw  grov, rundslitt sten,
(i        damer en stramd ut mot hcwet,  og det ender i en tange,  det er likesom et lite
|       kontineni som slutter, -her sluiter vesf lold. Bredl og mektig vokser det ul cw
'\i      7:Øatuess:eneravne:tefin°rk%n"e'sunaw8hdaevnst:'reengamme]#t:Øst%earnsdo%°%a§Pe%t|sakv eotgs tfiåarstptå;g°n°e8r

sig i prof tl mot luf iten." CBrøggier 1938) .

1        Brøgger siktet til de l 3 største av 230 menneskeskapte, steinrøyser beliggende på
rullesteinsstranden.  Den  største  har  en  diameter på  35  meter.  Av  de  mindre

•|      :g:|e:J9e:: dEe#g::e l rtåly:ååemåtrerid;=e:åre:g e`:g:å:tå:å|P;::er:åer61:n?:
skipsfomet.  De  aller  fleste  av  de  store  og  mellomstore  røysene  har  store

'1       åoe:sågån.gpe:ri.fiå#vågg::,dågpld¥gåg:g.o|Pffe:poegnsoulgiodpees:. fo=åev:? s¥alåå::

åErys`edååogker,o|gesvåegbgae:Sn;:kiø:seelre.F::satå:::såa|n#ees:.årD:,å e:Vvk:|¥ga:
§       :[y£r£toå£:tfi:Tt]e¥ggriav=tånÆea:eåsvoægreatefLd]#:agdospkea:eo£grøkssneen ]]eeg:;sa:£ en,

Gravrøysene på Mølen ble i 1967 regnet som høyt prioritert fornminne av norsk
i)          kulturråd, et utvalg som hadde som mål "c3 seffe oj?p Jz.sfe7` over de czv vå7`e 77eesf

storslåtte mimer fta oldtiden som bør s{kres fior ftemtiden gjemom en utvidei
f tedring og restaurering' Ql:f Lgen et.al. 196] ..]).

I 2000 kom forvaltningsplan og reguleringsplan for området Værvågen, Mølen,
Saltstein og Nevlungstranda (Forvaltningsplan og reguleringsplan for området
Værvågen,   Mølen,   Saltstein,   Nevlungstranda),   med   mål   om   å  planlegge
arealbruken og forvaltningen av området. En styringsgruppe ble opprettet for å
utarbeide     planene,     bestående     av     representanter     ffa     Fylkesmannens
miljøvemavdeling  (Pål  Otto  Hansen),  Uhiversitetets  Oldssaksamling  i  Oslo
(Perry Rolfsen),  Regionalavdelingen i Vestfold fi71keskommune  (Anette Holst

il         Booth og sven Dahlgren), Osloflordens Friluftsråd aiune svensson) og Larvik
kommune  (Britt  Wold,  Gumar  Ridderstrøm  og  Jon  Østgård).  Fjeming  og
flytting av stein på Mølen er behandlet som et eget punkt i forvaltningsplanen,
og de s].eldne smårøysene regnes  som spesielt viktige å veme.  Som tiltak mot
fieming og flytting av stein foreslås bedre infomasjon og oppsyn, samt fierning
og tilbakeføring av 16muer og lignende.

Kulturhistorisk museum, Uriversitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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Værvågen, 4088/34 m.fl., Larvik kommune, Vestfold Saksnr. 08/22280

En av de mange solgropene i en mellomstor røys (R5 i rekke E). Foto tatt mot v.

Prosjektleder Perry Rolfsen, Feltleder Sara Langvik Berge og feltassistenter Elin
Brødholt  og  John  Sharpe  gikk  i  fellesskap  over  rullesteinsstranden  og  kartla
grovt de  største  forstyrrelsene.  Lars Thorgersen har overført  disse punktene til
kart (vedlegg 8.2.2). Med utgangspunkt i hvor lang tid vi selv hadde brukt da vi
rekonstruerte  de  undersøkte  røysene  (Berge  2008),  estimerte  vi  tidsbruk  for
reperasjon og opprydning av området Of. tabell, vedlegg 8.1).

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommjnneseksjonen
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Værvågen, 4088/34 m.fl., Larvik kommune, Vestfold Saksnr. 08/22280

Levegg bygget inntil en større stein. Foto tatt mot sv.

Levegg bygget inntil røys D 112. Fofo tatt mot sø.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomrinneseksjonen
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4. ANBEFALING

Gravmimene på Mølen er fi.edet etter Kultuminneloven av 1978, og i §3 heter
det at:

"hgen må -uten at det er lovtig elter § 8 - sette i gang tiltak som er egnet til å
skade, Ødelegge, gra[we ut, flytte, forandre, t{ldekke, slqule eller på amen måte
uti[børtig sld emme automatisk f tedet kuhuririme eller f temkalle f ;are f ;or ai dette
Æzz7ø §ø.e" (Kulturmimeloven 1978).

Overtredelser  blir  normalt   anmeldt.   Når   skaden  på  kulturmimet   skyldes
ødeleggelser  og  slitasje   -  både  bevisst  og  ubevisst  -  av  et  ukjent  antall
mennesker over tid,  er det vanskelig å gå rettslig til angrep.  Gravminnene på
Mølen er automatisk ffedet som et kulturmimefelt i følge lovens  §4,5.  Særlig
tradisjoner i forbindelse med påsken hvor opp til et par tusen mennesker tar seg
ut   til   stranda   samtidig   og   koker   egg   mens   de   soler   seg   (solgrop-   og
leveggaktivitet),  sliter  på  ikke  bare  kulturmimene,  men  kulturmiljøet  i  sin
helhet. Solgroper og levegger bygges også på rullesteinstranda ellers, ikke kun i
røysene.

4.1  AKTUELLE TILTAK

Det  er  rimelig  å  anta  at  røysene,  eller  noen  av  dem,  har  blitt  plyndret  i
forhistorisk tid, noe som gjør haugbrottet en del av kulturmimet. Om skadene på
de  største  røysene  skal  utbedres,  bør  det  derfor  diskuteres  hvorvidt  selve
forsenkningene  skal  bevares  eller  fi711es  igjen.  De  seks  undersøkte  røysene  i
rekke  E  ble  alle  totalt  rekonstruert  uten  forsehkning  Q{art,  vedlegg  8.3.3).
Tidsoverslaget for skjøtsel på Mølen inkluderer ikke forsenkningene i de største
røysene.

Akvareller (se  under),  1aget av  den danske kunstneren  Christian  0.  Zeuthen,
datert 1845, viser en av de store røysene (D12), og et oversiktskart ¢art 2) med
alle røysene, uten forsenkninger i midten (Larsen 1986). Larsen mener dette kan
ha å gjøre med at Zeuten ffemstilte røysene slik han mente at de hadde sett ut
opprimelig. Iriiidlertid anførte Kraft i 1838 at det på Mølen fantes tolv større og
mindre røyser, alle med forsenkning i midten (Larsen 1986). Dette stemmer godt
med Christian Langes kartskisse O[art 3) ffa 1842 (Skre 2005).

Kulturhistorisk museum, Uhiversitetet i Oslo
Fomnrimeseksjonen
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Røys på Mølen. Etter Larsen 1986.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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Værvågen, 4088/34 m.fl., Larvik kommune, Vestfold Saksnr. 08/22280

Kart 2:  Gravrøysene på Mølen etter Zeuthen  1845  (Skre 2005).

i-:::iTi:al¥-i--= =i     _ -_--:_-::-::=-:_i::=--i

Kart 3 :  Gravrøysene på Mølen etter Lange  1842  (Skre 2005).

Langes kart er tegnet tre år før Zeuthens og bekrefter at sistnevntes oversiktskart
er  idealisert.  Dette  betyr  at  i  alle  fall  de  største  røysenes  forsenkninger  er  av
eldre dato, men utelukker ikke at disse har blitt utvidet i nyere tid.

Levegger i forskjellige størrelser som er laget i nærheten av røysene og ellers på
stranda,  bør  fiemes.  De  er  ikke  kompliserte  å  lage,  og  heller  ikke  å  fleme.
Steinene kan spres over et litt større område. Forsenkninger ellers på stranda bør
fylles igjen med omkringliggende stein. Noen steder er forsenkningene store, og
det vil nok ta noe tid å få fylt disse igjen. Selv om de de fleste solgropene ikkke
berører kultuminnene,  er de  med på  å  forringe  kultumiljøet  i  sin helhet.  De
mindre  oppstablete røysenemaugene med stein gjør heller ingen direkte  skade,

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen
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Værvågen,4088/34m.fl.,Larvikkommune,Vestfold Saksnr. 08/22280

men kan  virke  skjemmende  når  det  er  så  mange  som  det  er på nåværende
tidspunkt. Disse kan raskt jevnes ut, men det må tas høyde for at ikke alle små
røyser og hauger er registrert og tatt med i den estimerte tidsbruken.

4.2 TIDSBRUK

tl        For  å  Eeme  levegger,  legge  igjen  solgroper  og  delvis  rekonstruere  ødelagte

:øv::::ag,o=edv:g:¥|,?`D:t, å:b:;ar|Seosnå:i:bt:id;åid::::kd=tdea,Vvi|odtå:::sa:
i        t#øi::.1ikum om at bygging av såkalte solgroper ikke er en godtaft aktivitet på

5. KONKLUSJON

Enkelte av forsenkningene i røysene kan ha eksistert like lenge som gravfeltet
og  gjør dem til  en del  av kultuhistorien på Mølengravfeltet.  Det  er derimot
kommet til en del andre "solgroper", 1evegger og oppstablede steinrøyser i den
senere tid som bør Semes. Gravfeltet er et mektig skue, og det bør etterstrebes
en opprettholdelse av dets opprinnelige fom. Estimert tidsbruk for skjøtsel på
rullesteinsstranda er ca. 70 timer for 6n person.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen

10



Værvågen,4088/34m.fl.,Larvikkommune,Vestfold
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8. VEDLEGG

Såk§in. 08/22280

8.1 Estimert tidsbruk.
8.2 Kart.

8.2.1 Mlen.
8.2.2 Solgroper, 1evegger og ødelagte røyser.
8.2.3 Kart over undersøkte røyser 2008 og røysenes originale benevnelser.
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Saksnr. 08/22280

IE[Ii- LÆffluHEm I"       ffiRÆæ
1 1/2 En røys i rekke G har ødeleggelser
2 2 En stor grop, to små hauger. Ved vegetasjonsbeltet
3 1/2

4 %
5 % To små hauger
6 1

7 4 En lang grop
8 % En liten haug
9 1/2 Tre små hauger
10 %
11 1 Steiner stablet opp mot en stor kampestein
12 2
13 %
14 1 Levegg inntil langrøys (D 129)
15 1/2

16 %
17 1/2

18 1 En del småhull i dette området
119 1/2 Steiner plassert i korsfomi
20 2 Steiner dratt ut fi.a røysa (D 129)
el 1 Steiner plassert i sirkel
•22 1

23 11/2 Ødeleggelser i røys (D200)
•24 1/2 Ved rekke H
25 2 En grop og en levegg
'26 1/2

27 2
28 4 Ormåde med røyser
29 10 Skader langs hele kanten av røysa @112). Store steiner
130 %
81 5 Flere grop er/røyser
'32 1

33 1/2

184
1/2

185 1 Flere grop er/røyser
1136 1 Røyser og bålplass
11 37 1

38 4 Flere store kampesteiner med oppstablet stein rundt
1139 3 Ødeleggelser langs kanten av røysa (D27)
1140

1/2

1141 10 Utenfor kartet er det et stort område med mye oppstablet stein
lITotalt H710IIZ2

Kulturhistorisk museum, Uhiversitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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