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SAMMENDRAG 

I forbindelse med utbedring av Riksvei 36 gjennom Midt-Telemark, foretok Kulturhistorisk 

Museum i perioden 27. juli til 18. september 2015 arkeologiske undersøkelser i Sauherad og Nome 

kommuner.  En rydningsrøys, samt et komplekst røysanlegg som omfattet en utplyndret gravrøys 

med flere påbygningsfaser, rydningsrøyser og mindre steinstrukturer, ble gravd ut på gården Li i 

Sauherad (id150030). Seks C14-analyser fra røysanlegget gav dateringer til førromersk jernalder, 

romertid, middelalder og nyere tid. Under en rydningsrøys ble det dessuten funnet to slipte, 

tynnakkede bergartsøkser som på typologisk grunnlag kunne tidfestes til traktbegerkultur (ca. 

3800-3300 f. Kr.). I søndre del av veitraseen, på gården Ullvika i Nome kommune ble det undersøkt 

en rydningsrøys (id 150021). En kullprøve daterte anlegget til eldre bronsealder/førromersk 

jernalder. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I perioden 27. juli til 18. september 2015 foretok Kulturhistorisk Museum arkeologisk undersøkelse 

av et komplekst røysanlegg i Sauherad kommune, samt en rydningsrøys i Nome kommune i 

Telemark. Statens vegvesen var tiltakshaver. Bakgrunnen for tiltaket var å bedre trafikkavvikling 

og trafikksikkerhet på Riksvei 36. Reguleringsplanen omfattet en strekning på 7 kilometer som var 

delt i to separate delplaner, en fra Slåttekås til Årås, og en fra Årås til Årnes. Telemark 

fylkeskommune registrerte planområdet i 2011 (Engen 2011). Utmarksområder ble synfart og det 

ble prøvestukket etter steinalderlokaliteter i seks avgrensede områder. I dyrket mark ble det sjaktet 

med maskin og i alt åpnet 141 større og mindre søkesjakter. Det ble også foretatt søk med 

metalldetektor. I alt ble det registrert sju lokaliteter med automatisk fredete kulturminner som var i 

konflikt med reguleringsplanene.  

I brev av 20. april 2012 oversendte Telemark fylkeskommune reguleringsplanen til 

Riksantikvaren for behandling etter Kml § 8, 4. ledd, hvor de anbefalte dispensasjon for 

kulturminnene ID150015, 150021, 150030 og 150066. En av de registrerte lokalitetene (ID13134) 

ble bevart gjennom planen, ved regulering til hensynssone D. Kulturhistorisk museum uttalte seg i 

brev av 25. mai 2012 til Riksantikvaren. KHM støttet fylkeskommunens tilråding og anbefalte 

dispensasjon for de omsøkte kulturminnene under forutsetning om arkeologisk undersøkelse av de 

automatisk fredete kulturminnene id 150021, 150023 og 150030, bekostet av tiltakshaver. I brev 

av 31. mai 2012 vedtok Riksantikvaren å innvilge dispensasjon for de omsøkte kulturminnene. 

Riksantikvaren vurderte at lokalitet ID 150015 lå utenfor planområdet, og at den dermed ikke var 

i konflikt med reguleringsplanene. ID 150022 og 150066 ble frigitt uten vilkår om arkeologisk 

undersøkelse. Det ble innvilget dispensasjon for ID150021, 150023 og 150030; (bosetningsspor, 

rydningsrøyser/gravminner), med vilkår om arkeologisk undersøkelse. I brev til Riksantikvaren fra 

Telemark fylkeskommune datert 25. februar 2015 bes om at det blir vedtatt omfang og kostnader 

for de arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med realisering av vedtatt reguleringsplan. KHM 

avga sin uttalelse i saken 7. april 2015. I brev av 8. april fastsatte Riksantikvaren en budsjettramme 

på kr 1 810 000,- (2015-kroner) for undersøkelsen. 

I denne rapporten innberettes undersøkelsen av id 150021 og id 150030. Gravrøysa id 

150030 var beregnet til 12 meter i diameter, men under TFKs synfaring var lokaliteten tilgrodd av 

vegetasjon. I løpet av feltarbeidet ble det oppdaget at røysa var dobbelt så stor, og at det fantes flere 

mulige anlegg og påbygninger. Videre ble det påtruffet to neolittiske økser under en rydningsrøys 

på nedsiden av røys 150030. På grunn av funnenes spesielle karakter, røysas omfang og den 

kompliserte utgravningssituasjonen besluttet KHM å søke Riksantikvaren om å få benytte 

uforutsettposten samt søkte om nytt paragraf 10-vedtak for muliggjøre en forsvarlig undersøkelse 

av røysområdet samt avklare situasjonen rundt øksefunnet. På grunn av de uforutsette mengder 

funn på id 150030 ble id 150023 nedprioritert. Lokaliteten ble avdekket maskinelt, men ikke 

nærmere undersøkt. Den 25.august 2015 søkte KHM Riksantikvaren om å utvide undersøkelsen i 

to uker med et mannskap på fire. Søknaden ble innvilget 27.august. 2015 og budsjettet ble økt med 

500 000 nok. 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsen foregikk i tidsrommet 27. juli til 18. september 2015. Anja Mansrud var 

utgravningsleder/GIS-ansvarlig og Anne Scheffler og Svein Vatsvåg Nielsen var assisterende 

feltledere. Michael Bjerkestrand, Marit Johansson, Claudia Gonzales, Stefano Dell`Aitante og 

Anette Sand Eriksen var feltassistenter. Prosjektleder Zanette T. Glørstad deltok i tre dager. KHMs 

arkeologer brukte dermed 190 dagsverk på undersøkelsen (tabell 1). I tillegg bidro arkeologene 

Line Grindkåsa, Sindre Arnkværn, Lise Loktu og Frode Svendsen fra Telemark Fylkeskommune i 

flere dager for fylkeskommunens regning. I alt medgikk ca. 200 dagsverk. Magne Samdal, KHM, 

bistod med dronefoto og metallsøk i to dager. Gravemaskinfører var Lars Kenneth Rulnes fra Kaasa 
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Entreprenør AS. Kaasa Maskin sørget for utstyrsbrakke og annen logistikk. En gammel 

skolebygning ble benyttet til spiserom, skiftebrakke og toalett. Statens Vegvesen (SVV) sørget for 

utsetting av fastpunkter på alle lokalitetene.  

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Anja Mansrud Utgravningsleder 27.07-18.09.2015 41 

Anne Scheffler Assisterende 

feltleder 

27.07-18.09.2015 40 

Svein V. Nielsen Assisterende 

feltleder 

24.08-11.09.2015 15 

Michael Bjerkestrand  Feltassistent 27.07-18.09.2015 40 

Marit Johannson Feltassistent 27.07-04.09.2015 30 

Claudia Gonzales Feltassistent 07.09-18.09.2015 10 

Stefano Dell’Aitante Feltassistent 07.09-18.09.2015 10 

Anette Sand Eriksen Feltassistent 29.09.2015 1 

Zanette T. Glørstad Prosjektleder  3 

Sum   186 

Tabell 1. Oversikt over deltagere og dagsverk 

3 BESØK OG FORMIDLING  

Ettersom gravrøysa lå på en godt synlig høyde i terrenget nært RV 36 var det mange naboer og 

andre lokale besøkende som besøkte utgravningen. Grunneier Sveinung Gaaserud var innom ved 

flere anledninger. Vi fikk besøk av Gunnar og Torleif Holtskog som er aktive i Sauherad 

historielag. Sammen med lokalhistorisk arkiv arbeider historielaget med nyregistrering av 

kulturminner i Sauherad, i samarbeid med Riksantikvaren. Disse aktørene kunne derfor bidra med 

verdifull informasjon om røysas og nærområdets historie. 

Arkeologstaben fra Telemark fylkeskommune besøkte utgravningen to ganger, og flere av 

arkeologene bidro i tillegg med ett eller flere dagsverk på utgravningen. Vi hadde besøk av flere 

representanter fra KHM, som kom med innspill og litteraturtips: Håkon Glørstad (direktør KHM), 

Lene Melheim (seksjonsleder KHM), Einar Østmo (professor emeritus KHM) og Almut Schülke 

(førsteamanuensis KHM). Sistnevnte var på besøk ved flere anledninger og bistod med faglig støtte. 

Prosjektleder Svein Todal fra SVV med kolleger var innom ved flere anledninger.  

Prosjektet ble formidlet på nett med to innlegg på Norark.no, og SVV laget en liten reportasje 

om utgravningen på sin nettside. Diakon Ivar Solbu skrev en reportasje i Meningshetsbladet 

Helsing til Sauherad og Nes. I tillegg ble undersøkelsen presentert på det årlige samarbeidsmøtet 

mellom KHM, Riksantikvaren og fylkeskommunene i januar 2016 og på fagseminaret Røyser – 

rydninger eller graver, eller både—og? Arkeologisk museum i Stavanger, Universitetet i Stavanger, 

27-28 februar 2017.  

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

De undersøkte lokalitetene ligger på vestsiden av innsjøen Norsjø, som er en del av 

Skiensvassdraget og Telemarkskanalen. Skiensvassdraget strekker seg gjennom store deler a av 

Telemark fylke. Vassdraget har vært en viktig ferdsels- og transportåre gjennom hele historisk tid, 

og trolig også i forhistorien (Mikkelsen 1974:134, Mikkelsen 1989:15-16). Planområdet strekker 

seg over ca. 7 kilometer fra Årnes i nord til innløpet av Slåttekås-tunellen i sør (fig. 1). Sauherad 

og Nome ligger i en dalregion som er formet av geologiske prosesser før og like etter siste istid. 

Marin grense i Sauherad ligger på ca. 140-150 m. På grunn av den kontinuerlige landhevingen i 

området har det gjennom erosjon oppstått raviner med bratte leirbakker, smådaler, mindre terrasser 

og sletter. Berggrunnen domineres av gneis. Løsmassene er dannet under siste nedising og i den 

etterfølgende isfrie perioden, og i undersøkelsesområdet består de av finkorna havavsetninger (silt 

og leire) og leirjorder samt noe morenemateriale. Morene forekommer i høyereliggende områder, 
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og sandjord finnes i dalbunnene og langs elvene. Grusrygger forekommer på tvers av dalretningen. 

Dalsidene hever seg innover i landet er dekket av barskog og noe blandingsskog, og dalbunnen 

domineres av jordbruks- og beitelandskaper. Jordbrukslandskapet varierer fra vidstrakte 

slettebygder med åpent landskap til dalformede landskap med sjøer og elver. På det meste av den 

regulerte strekningen består løsmassene av hav- og fjordavsetninger, og noen steder forekommer 

lag med morenemasser og bart fjell. I området forekommer også kalkbergarter, noe som fører til 

artsmangfold og edelløvskog (Paulsen og Vasaasen 2010:7-1). Området utgjør en av landets beste 

jordbruksregioner. Deler av Sauherad kommune, særlig områdene ved Lindheimområdet og deler 

av Akkerhaugen har et spesielt godt mikroklima. Sommertemperaturene her blant de høyeste i 

landet, og vintertemperaturen blant de laveste i Sør-Norge. Jorda er velegnet til kornproduksjon og 

fruktdyrking (www.sauherad.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=115&FilId=1670). 

Berggrunnen, løsmasse-sammensetningene og de klimatiske forholdene er av vesentlig betydning 

for å forstå arkeologien og tilpasningsformene i regionen (Mikkelsen 1989:20).   

Fra planområdet er det flere steder god utsikt over Norsjø. Partier av planområdet er bratt 

og steinet. Andre områder har gode forhold for jordbruk og har karakter av kulturlandskap med 

gårder, kornåkrer, beiteområder og fruktdyrking, skilt av mer ulendte, skogbevokste partier med 

berg og fjellknauser (Gaut og Glørstad 2015). Dalsiden ned mot Norsjø utgjør stedvis et 

ravinelandskap som er viktige beiteområder. I området langs traseen er det tidligere registrert en 

rekke fornminner. Disse omfatter hovedsakelig gravminner i form av røyser og hauger (id32719, 

idl3117, id32780, id42793, id32779, id3346, id32778 og id3345), men en rund steinsetting av ni 

store stein er også kjent (id22889). Gravminnene dateres trolig til jernalder. To felt med 

helleristninger viser imidlertid spor etter aktivitet i området også i bronsealder (id32779 og 

id70997), og kanskje skal enkelte av gravrøysene dateres til denne perioden. Kulturminnene viser 

at det har vært bosetning i området i jernalder og trolig også i bronsealder. Spor etter boplasser er 

likevel ikke tidligere undersøkt – per 2015 var det ikke foretatt arkeologiske undersøkelser i 

Sauherad eller Nome kommuner. Sett på bakgrunn av kunnskapsstatus har kulturminnene i 

utgangspunktet stor vitenskapelig interesse og kunnskapspotensial (Gaut og Glørstad 2015:2). Også 

det øvrige nærområdet er svært rikt på synlige gravminner som grovt kan tidfestes i tidsrommet 

bronsealder til jernalder/vikingtid (1800 f. Kr til 1030 e. Kr.) (Groseth 1996). Det er også gjort 

mange løsfunn av neolittiske storredskaper langs Skiensvassdraget og Norsjø-området (Mikkelsen 

1974, Solheim 2012).  

http://www.sauherad.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=115&FilId=1670


Gnr. 97/9, 10, Sauherad kommune  Saksnr. 2012/310 

 

  

 7 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
Fig. 1.  Kart som viser de tre lokalitetens beliggenhet langs Norsjø og Rv 36. ID 150021 er omtalt 

i en egen rapport. 
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Fig. 2 Røys A50 på gården Lid, beliggende rett vest for Rv 36 

 

Lokalitet id 150030 hadde en flott beliggenhet på en høyde i landskapet, ca. 90 moh. (fig. 2, 3). Fra 

høyden er det utsyn mot Norsjø mot NØ og NV og mot jordbrukslandskap i Ø, S og V. Lokaliteten 

var registrert som en skadet gravrøys, påført rydningsstein og søppel. Den var oppgitt som sirkulær 

i form, ca. 13 meter i diameter og ca. 1,5 meter høy (Engen 2011:48-50). Selve lokaliteten lå på en 

grusrygg, omgitt av jorder på tre kanter.  
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Figur 3. Lokalitet id 150030 var en røys beliggende langs toppen av en morenerygg vest for RV36. 

Her står feltassistent Anne Scheffler på toppen av de oppgravde massene fra plyndringshullet (foto: 

Anja Mansrud/KHM). Cf34917_23 

 

5 UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Den overordnede problemstillingen for prosjektet var å avklare om de registrerte røysene id 150023 

og 150030 var grav- eller rydningsrøyser (Gaut og Glørstad 2015:4). Undersøkelser av gravminner 

kan gi verdifull kunnskap om mange aspekter ved de forhistoriske samfunnene. Dersom 

kulturminnene viste seg å være graver var følgende problemstillinger aktuelle å belyse: 

• Definere ytre og indre konstruksjonselementer. 

• Hvilke gjenstandstyper ligger i graven og hvor i gravminnet ligger disse? 

• Brent eller ubrent gravskikk? 

• Har gravgjemmet inneholdt gjenstander av organisk materiale og/eller planterester? 

• Har stedet en forhistorie før gravleggingen? 

• Finnes det spor av aktiviteter/ritualer knyttet til selve gravleggingen? 

• Finnes det spor av aktiviteter etter at begravelsen har funnet sted (f.eks. plyndring eller matoffer)? 

• Kan det defineres elementer som har hatt betydning ved valg av gravplass? 

• Hvordan forholder gravminnet seg til nærliggende bosetning, gårdsgrenser, gravfelt, veifar m.v.? 

 

De senere årene har det også vært et større fokus rundt gravminnenes relasjon til landskapsrom, 

lokalmiljø og den samtidige bosetningen (se for eksempel Resi 1986, Gansum et al 1997, Gansum 

2004; Gjerpe 2008; Wangen 2009). Bruken av gravemaskin i arkeologien har gjort det mulig å 

avdekke store flater rundt gravminnene, og dette har gitt ny kunnskap om hva som skjuler seg i 

området rundt graven (Børsheim og Soltvedt 2002, Gjerpe 2008). Kokegroper, ildsteder og i noen 

tilfeller hus gir mye informasjon om aktiviteter forut for, samtidig med eller etter gravleggingen.  
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Rydningsrøyser utgjør sammen med åkerterrasser, åkerflater og steinstrenger de viktigste sporene 

vi har etter jordbruk i forhistorisk tid og middelalder (Gaut og Glørstad 2015:4). Rydningsrøyser 

blir til gjennom en lengre prosess og i de seinere åra er det gjort undersøkelse som viser at 

rydningsrøysene alder kan strekke seg tilbake til overgangen neolitikum/bronsealder og fram til 

nyere tid (Pedersen 1990, Holm 1995, Glørstad 2003). C14-dateringer som kan gi svar med hensyn 

til alder. Rydningsrøyser forsegler den opprinnelige markoverflaten, og består av røysfyll som kan 

inneholde pollen, kull og makrofossiler fra røysenes bruksperiode. Pollen- og kullprøver herfra vil 

kunne gi opplysninger om alder, naturmiljø og eventuell kulturpåvirkning i løpet av røysas brukstid. 

Prøver fra jordprofiler under røysa vil kunne gi et tilsvarende bilde fra tida før røysa ble anlagt. Det 

er dermed mulig å få belyst endringer i vegetasjon og landskap, jordbrukskulturen til ulike tider, 

og eventuelle endringer i driftsform og annet (Prøsch-Danielsen 1999, gjengitt i Gaut og Glørstad 

2015:4-6). Dersom kulturminnene viste seg å være rydningsrøyser var følgende problemstillinger 

aktuelle: 

• Hvor gamle er røysene? 

• Kan det påvises spor etter dyrkningsfaser i forbindelse med/under røysene? 

• Hva ble dyrket og hvordan så landskapet ut?  

5.2 UTGRAVNINGENS FORLØP, UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

I prosjektplanen (Gaut og Glørstad 2015:3-6) var det lagt opp til en metodisk tilnærming som kunne 

benyttes på både rydningsrøyser og gravrøyser, hvor avdekkingstempo kunne avpasses etter 

tolkning underveis. Anja Mansrud og Zanette T. Glørstad befarte området den 22. juli 2015. 

Lokaliteten var da tilgrodd av småvegetasjon og bringebærkratt og det var vanskelig å få et godt 

inntrykk av den (fig. 4). Undersøkelsen startet opp den 27.7.2015. Den første uken ble det arbeidet 

parallelt på de tre lokalitetene for å avklare omfanget og bestemme den videre prioriteringen.     

Lokaliteten id 150021 lå i Nome kommune lenger sør i traseen (fig. 1). Her var det registrert 

en rydningsrøys som ble maskinelt avdekket, renset opp, målt inn, undersøkt og dokumentert. Det 

ble ikke funnet andre strukturer og undersøkelsen ble raskt ferdigstilt (se egen rapport, Mansrud 

2018a).  

Id 150023 var også registrert som en mulig nedpløyd gravrøys (Engen 2011:44). En C14-

prøve var datert av TFK til vikingtid, ca. 780-900 f. Kr. (Gaut og Glørstad 2015:2). Lokaliteten ble 

avdekket maskinelt og renset opp med krafse, men det kunne ikke påvises noen tydelige strukturer. 

Registreringsrapporten beskrev de øvrige sjaktene på id 150023 som steinfrie, men denne 

observasjonen stemte ikke med avdekkingen som KHM foretok. I likhet med id 150030 lå id 

150023 på en grusrygg, og det var mye naturlig forekommende stein både i matjorda og 

undergrunnen i et stort område. Ettersom vi ikke klarte å avgrense området med steiner eller påvise 

en røys ble det i samråd med prosjektleder besluttet å nedprioritere id 150023.  

Den resterende perioden ble det fokusert på lokalitet 150030. Arbeidet startet den 28.7.15 

med fjerning av vegetasjon. Vi fikk hjelp til arbeidet av Kaasa Anlegg, som benyttet to kraftige 

kantklippere. Lokaliteten ble deretter fotografert og målt inn, og området ble gjennomsøkt med 

metalldetektor før avtorvingen startet. Etter at vegetasjonen var fjernet ble det klart at røysa var 

skadet og skjemmet av en rekke inngrep. Midt i røysa var det en stor grop fylt med rydningsstein 

og søppel. Ifølge grunneier hadde stedet blitt benyttet som sandtak på 1950-tallet. Familien hadde 

dessuten benyttet området som deponi for rydningsstein fra jordet. Løse stein og store 

rydningsrøyser lå rundt og oppå det registrerte gravminnet, og en hel del større blokkstein var blitt 

fraktet dit med traktor (fig. 4, 5, 6).  

 



Gnr. 97/9, 10, Sauherad kommune  Saksnr. 2012/310 

 

  

 11 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
Fig. 4. Oversikt over id 150030 før oppstart (foto: Anja Mansrud/KHM). Cf34917_2 

 

 
Figur 5. Oversikt før avtorving, sett mot sør (foto: Anja Mansrud/KHM). Cf34917_10 
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Fig. 6. Plyndringsgrop på toppen av røysa. Gropen var fylt opp med rydningsstein og søppel 

(foto: Anja Mansrud/KHM). Cf34917_7 

 

 

 

 
Fig. 7. Rydningsstein/rydningsrøyser fra nyere tid som var lagt opp over torvdekket omkring det 

registrerte gravminnet (foto: Anja Mansrud/KHM). Cf34917_17 

 

Deretter ble lokaliteten avtorvet maskinelt. Under dette arbeidet ble det påtruffet to tynnakkede, 

slipte økser av bergart under en av de moderne rydningsrøysene på nedsiden av gravhaugen (fig. 7, 

se kap. 5.3). Muligheten for at dette kunne være rester av et neolittisk gravanlegg gjorde at 
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arbeidsstrategien måtte endres. Vi måtte gå mer forsiktig frem og foreta mer manuell opprensing 

for å identifisere og dokumentere steinpakninger og steinlegninger som lå på utsiden av 

hovedrøysa. Da lokaliteten var ferdig fremrenset ble det tatt en serie med dronefoto (fig. 8). Det ble 

også benyttet fotogrammetri som sammen med innmålingene ble bruket som underlag for 

digitaliserte tegninger (fig. 9-12).  

 

 
Figur 8. Røysanlegget etter avtorving. På det øverste bildet (Cf34917_187) er plyndringsgropen 

godt synlig midt i røysanlegget, som fikk betegnelsen A50. Til høyre i bildet ses rydningsrøysen 

1304. De to øksene ble funnet nedenfor den store blokksteinen ytterst til venstre i bildet. Nederst til 

venstre ses rydningsrøysen A2074. På det nederste bildes (Cf34917_182) ses røysanlegget mot 

nordøst med Norsjø og det gamle skolehuset på Stranda i bakgrunnen (dronefoto: Magne 

Samdal/KHM).  
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Det ble brukt en Trimble S3 totalstasjon med fjernkontroll (robotic) ved innmåling på den enkelte 

lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og analyse av 

innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble ESRIs 

ArcMap 10 benyttet. Dataflyten fra TPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres 

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

før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via kabel fra målebok 

til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennokmføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10. Alle 

kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI geodatabase-format 

ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. I tillegg blir de 

respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell distribusjon. 

 
Fig. 9. Røysanlegget før utgravning, men den antatte hovedrøysen markert med stiplet linje 

og plyndringsgropen markert i rødt. Ovenpå hovedrøysa lå det flere rydningsrøyser, 

markert med grønt, samt store rydningsstein fra det omliggende jordet (illustrasjon: 

Gjermund Steinskog/Steinar Kristensen). Cf34917_0196 
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Fig. 10. Digitalisert tegning av røysanlegget, basert på fotogrammetriserier og innmålinger. Her 

se røysanlegget etter maskinell avtorving og opprensning. Den stiplede linjen markerer 

avgrensningen av den opprinnelige røys, markert med kantsteiner. Nordøst for røysområdet ses 

anlegget 2047. Rett øst ses rydningrøysen 1304, som lå over området der to neolittiske øksene ble 

funnet. Funnr. 3037, rett nord for røysa, var en ildflint, muligens en omarbeidet dolk, som ble 

funnet under flateavdekking (illustrasjon: Gjermund Steinskog/Steinar Kristensen). Cf34917_0197 
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Fig. 11. Røysanlegget under utgravning med kryssprofil og sentral plyndringsgrop 

markert. I dette stadiet var det fjernet et lag med matjord og mindre stein i toppen av røysa. 

Det ble tatt en fotogrammetriserie av hele anlegget og steinene som utgjør røysfyllet er 

digitalisert på bakgrunn av disse bildene. Det søndre kakestykket viser at røya i denne 

delen var bygget opp av en kantkjede med store stein og et lag med hodestore stein 

innenfor. Mot nordøst var det fylt opp med store mengder stein ovenpå den opprinnelige 

røysa, som er vanskelig å se her. Dessverre var ikke alle fotogrammetriserier var vellykket, 

og dermed kunne ikke alle kakestykkene dokumenteres på denne måten. Vest for 

hovedrøysa ses to strukturer som lå stratigrafisk under påbygningen av røysa. De ble datert 

til romertid/folkevandringstid (illustrasjon: Gjermund Steinskog/Steinar Kristensen). 
Cf34917_0198 
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Fig. 12. Hovedrøysas form etter endt undersøkelse. Her ses kantsteinene som markerer den 

opprinnelige røysa samt kryssprofilet som ikke ble fjernet. I midten ses plyndringsgropen. Kanten 

av gropen er markert i rødt. Dypt nede i gropen lå det enkelte store jordfaste stein. Det var ingen 

spor etter graven. Nord for hovedrøysa ble det etter flateavdekning påvist det to strukturer; en 

nedgravning og et mulig stolpehull. Det mulige stolpehullet fikk datering til folkevandringstid. Øst 

for hovedrøysa, under en rydningsrøys datert til seinmiddelalder/tidligmoderne tid, ble det funnet 

to neolittiske økser. Funnområdet ble snittet og det ble tatt ut prøver, men det kunne ikke påvises 

spor etter en grav, eller avgjøre relasjonen mellom øksene og røysanlegget. Profilet gjennom 

øksedepotet ble datert til vikingtid og tre humusekstraksjoner fra samme profilet fikk helt moderne 

datering. Funnet er tolket som en sekundærdeponering foretatt i jernalder eller seinere. 

(illustrasjon: Gjermund Steinskog/Steinar Kristensen). Cf34917_0199 
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Fig. 13. Overblikk over funnsituasjonen etter avtorving og funn av økser. Det var en stratigrafisk 

kompleks situasjon med mye rydningsstein (foto/illustrasjon: Anja Mansrud/KHM). Cf34917_64 

 

 
Fig. 14. Røys A50 sett nedenfra, mot sørvest (foto: Anja Mansrud/KHM) Cf34917_63 

 

Etter avtorvingen stod vi ovenfor et komplisert anlegg (fig 13-14). I ytre form og oppbygning 

fremstod anlegget som en opprinnelig røys med en klart avgrenset kantkjede av større stein i sør og 

sørvest. Den fikk betegnelsen A50. Mot andre retninger var kantkjeden ikke så tydelig. Det var 

påført store mengder stein, enten som følge av intensjonelle påbygninger eller i forbindelse med 

rydning. Hele skråningen ned mot Rv 36 var fylt opp med stein, og dette gav anlegget et mektig 

inntrykk sett nedenfra (fig. 14).  
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Erfaringsmessig har KHM god erfaring med utgravning av gravminner i plan og med profiler for å 

lette tolkningen av lagfølgen. Profiler er også godt egnet for prøveuttak samt dokumentasjon av 

fossil åkerjord (Børsheim 1999, Holm 2004). Denne undersøkelsesmetoden ble også valgt for å 

undersøke id 150030. Først etablerte vi en SØ-NV gående kryssprofil, dernest ble det lagt en profil 

i NØ-SV-gående retning. Til sist ble det opprettet en skrå hjelpeprofil på nordsiden av røysa. Den 

store røysa og det omliggende steinområdet ble så avdekket etappevis, ved at et «kakestykke» av 

gangen ble avdekket maskinelt. Det var til enhver tid minst to arkeologer som fulgte maskinen og 

renset opp og lempet stein over i grabben. Etter at haugen er totalgravd ble områdene rundt avdekket 

for å påvise eventuelle strukturer med relasjon til graven.  

5.3 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Som nevnt var det registrerte gravminnet skjemmet som følge av både fjerning og påfylling av 

stein. I tillegg har byggingen av nåværende fylkesvei 36 trolig fjernet deler av kulturminnet på 

1930-tallet. Det ble også påvist en liten maskingravd sjakt på nordsiden av haugen. Denne hadde 

trolig tilkommet da Statens vegvesen gjorde et geologisk prøveuttak i forbindelse med 

konsekvensutredning av veien. Vegetasjonen på lokaliteten hadde blitt brent ned flere ganger, og 

dette gav utslag på dateringene.  

6. RESULTATER 

6.1 RØYS MED PÅBYGNINGER OG DATERINGER FRA FØRROMERSK JERNALDER TIL MODERNE 

TID  

Undersøkelsen av hovedrøysa (A50) startet med avdekking av det vestlige «kakestykket». Det 

øverste humus- og steinlaget ble fjernet, feltet ble renset opp og dokumentert med fotogrammetri 

og oversiktsfoto. Deretter flyttet vi over på den sørlige kvadranten og gjentok prosedyren. Den 

sørlige delen var bedre bevart, og lagskillene var tydeligere (fig. 11, 15, 16). Det øverste laget av 

røysfyll bestod av små stein, iblandet humus. Under dette lå et humuslag med neve- til hodestor 

stein, deretter et kompakt steinlag med hodestore og større stein. Mot sør var det en påbygging 

utenfor den opprinnelige røysa. Her var humuslaget tykkere, og det var lagt en rekke med mindre 

kantsteiner utenfor kjeden av store stein (fig. 15, 16). Vi flyttet deretter tilbake til den vestlige 

kvadranten, og arbeidet videre med å fjerne haugfyllet innenfor kantkjeden. Under haugfyllet kom 

vi ned på et siltlag, og under dette kunne det anes et utvaskingslag. Det ble også observert en 

påbygging av stein utenfor kantkjeden mot vest, slik at røysa fremstod større denne veien.  
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Figur 15. Røys A50 under utgravning, sett mot sør. Anne Scheffler (KHM) og Sindre Arnkværn 

(TFK) avdekker med maskin (foto: Anja Mansrud/KHM) Cf34917_87 

 
Figur 16. Røysanlegget under utgravning sett mot nordøst, med profiler og hjelpeprofil. I bildets 

fremkant ses det sørlige «kakestykket» hvor kantkjeden var mest tydelig (dronefoto: Magne 

Samdal/KHM) Cf34917_193 
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Vi avdekket deretter røysas nordre del. Også i denne delen var røysa klart avgrenset. Enkelte store 

steiner kom frem i linje med fotkjeden i vestre del. Det er mulig at denne delen viser to faser av 

røysa. Flere større steiner i nordre del danner en ny kjede som gir en videre yttergrense. Til sist ble 

østre del avdekket. I øst kan det tydelig ses en oppbygging. De mindre kantsteinene markerer første 

fase, mens de større steinene markerer en påbygging av røysa. Matjordslaget var tykkere her enn i 

de øvrige kvadrantene, og ser ut til å være påført for å markere røysa bedre der terrenget skråner. 

Disse større steinene lå høyere i matjordslaget enn steinene som dannet den innerste/eldre 

fotkjeden. I nedkant av de større steinene ble det funnet en «fotformet» stein med slipt flate og 

tydelige kutt/slitespor, som ligner de to steinene som lå i øksedepotet. Det er umulig å avgjøre om 

steinen har havnet her tilfeldig, eller om den er deponert i røysas utkant.  

Dernest ble området utenfor kantkjeden mot øst avdekket. Her ble det fjernet ett lag med 

stein, noe som eksponerte den sand- og grusholdige undergrunnen, samtidig som kantkjeden ble 

langt tydeligere. I SØ, utenfor kantkjeden, var undergrunnen mer siltholdig, og det lå mye stein i 

massene. Steinene så ikke ut til å markere et anlegg. Undergrunnen var homogen og det ble ikke 

observert kull. Deretter ble hver kvadrant av røysa gravd på tilsvarende vis, til all stein som lå 

innenfor og utenfor kantkjeden var fjernet. Steinene som tilhørte kantkjeden var mest tydelig i sør, 

vest og nord. Der kunne en se hvordan kantsteinene ble liggende på "pidestaller" i minerogen 

sand/grus. Undergrunnen bestod av sand, grus og stein i usortert størrelse, og lommer av silt. 

Det ble påvist flere mulige strukturer underveis i arbeidet med fjerning av stein, men de 

fleste ble avskrevet ved nærmere undersøkelse. De sikre anleggene er beskrevet nærmere i de neste 

avsnittene. Til slutt gjenstod fotkjeden og de to kryssende profilene (fig 17.). Profilene ble 

dokumentert med tegning og fotogrammetri og det ble tatt ut kull– og makrofossilprøver (fig. 18-

20).  

 

 
Fig. 17. Oversiktsbilde av røys A50 etter ferdig undersøkelse, sett mot nordøst (foto: Anja 

mansrud/KHM) Cf34917_161 
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Figur 18. Profiltegning som viser den søndre delen av SØ-NØ-gående profil (C3746) 
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Figur 19. Profiltegning som viser den midtre delen av SV-NØ-gående profilet (C3746) 

 

Figur 20. Tegning som viser den nordre delen av det SV-NØ-gående profilet (C3746) 
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Ved endt avdekking bestod anlegget av en kjernerøys med en utstrekning på ca. 12 meter i diameter 

og kantkjede av store steiner. Utenfor kantkjeden var det flere påbygninger og i alt ha anlegget hatt 

en utstrekning på om lag 24 meter (fig. 10, 13, 14, 16, 21). Det var også lagt opp stein rundt anlegget 

i seinere tid. Midt i kjernerøysa var det gravd en dyp grop. Den var spadd dypt ned i undergrunnen, 

langt under bunnen av røysa. Det var dermed ikke bevart noen spor etter et eventuelt gravgjemme. 

Det ble heller ikke gjort noen gjenstandsfunn i kjernerøysa. Det var ikke tid til å vannsålde alle 

massene fra røysanlegget, noe som kan ha medført at vi ikke klarte å fange opp funnkategorier som 

fragmenter av keramikk og brente bein. 

I tradisjonell arkeologisk terminologi er en grav betegnelsen på et sted hvor den døde, eller 

restene av den døde, legges ned mens gravanlegg betegner konstruksjonen som utgjør gravens ytre 

form. Begrepet anlegg kan omfatte begge kategorier (Wangen 1998: 153). Det ble verken funnet 

spor etter gravgods eller gravgjemme, men ut fra den utførlige konstruksjonen av kjernerøysa, 

beliggenheten på et synlig punkt i landskapet, og de mange registrerte gravrøysene i nærområdet 

er det nærliggende å anta at røysa opprinnelig ble anlagt som en grav (jf. Dahl 2016:82, Groseth, 

2001:57-64). Form, beliggenhet og indre konstruksjonsdetaljer er benyttet som kriterier for å 

tidfeste røyser i Øst-Norge (for eksempel Sollund, 1996). Røysanlegget har beliggenhet som en 

åsrøys, men faller utenfor den arkeologiske klassifikasjonen ettersom den ikke ligger på fjellknaus 

eller berg (jf. Sollund, 1996:35). Lars Groseth (2001:38-40) har analysert røyser i Telemark og 

viser hvordan disse oppviser et stort spekter av variasjon i variabler som beliggenhet og ytre og 

indre utforming. Studien kunne ikke identifisere noe klart mønster i utformingen som kan relateres 

til arkeologisk periode.  

På grunn av den forstyrrede stratigrafien og seinere perioder med nedbrenning av 

vegetasjon er ikke trekull det beste utgangspunktet for tidfesting. Dateringene spenner over et lagt 

tidsrom, men er sammenfallende innfor visse perioder. Dette gir holdepunkter for å diskutere 

anleggets konstruksjonsfaser og brukstid. Fem C14-prøver i og under røysfyllet fikk datering til 

førromersk jernalder. De to eldste dateringsresultatene kommer fra de stratigrafisk dypeste lagene, 

tatt i kullinser under kjernerøysa på henholdsvis søndre og nordre del av det SV-NØ-gående 

profilet. De fikk begge datering til intervallet 360-170 f. Kr. (Ua-54891 og Ua-54892, se tabell 1). 

Ytterligere tre prøver fra haugfyllet ble datert til førromersk jernalder (360-90 f.Kr. LuS 12645, 

380-170 f.Kr. LuS 12649, og 235-50 f.Kr. LuS 12651, se tabell 2).  I østnorsk førromersk jernalder 

karakteriseres gravskikken ved enkle branngraver, ofte med små mengder brente bein og lite eller 

fraværende gravgods (Nybruget, 1978, Wangen, 1998, Rødsrud, 2008). Gravanleggene kan være 

markert med steinsetninger eller enkle steinlegninger, men det forekommer også mange «anlegg 

uten grav» i denne perioden (Wangen 1998:153). Kullinsene som ble datert til førromersk jernalder 

kan dermed tenkes å stamme fra opprinnelige branngraver. Det er imidlertid nokså uvanlig med 

åsrøyser i denne perioden. De mange dateringene til førromersk jernalder kan også være relatert til 

jordbruksaktivitet og avsviing av området forut for konstruksjonen av en røys. Vedartsanalysene 

viste imidlertid at prøven fra vestre del av profilet kun inneholdt or, mens det i prøvene fra østsiden 

av profilet kun forekom bjørk. Dette kan være en indikasjon på intensjonalitet i bruk eller 

utvelgelsen av treslag, ettersom det er grunn til å anta at generell avsviing ville inneholde et bredt 

sammensatt og mer tilfeldig preget sammensetning av arter (Östman 2017).  

To prøver ble datert til yngre romertid. Begge kommer fra haugfyllet i kjernerøysa, nært 

plyndringshullet i det SV-NØ-gående profilet. Prøvene er tatt ut i stratigrafisk adskilte lag, men er 

overlappende datert til 205-395 e.Kr. (LuS 12647) og 205-390 e.Kr. (LuS 12646) (tabell 1). I 

romertid inntrer en endring i gravskikken, og både begravelser i haug samt jordfestegraver blir 

vanlig. I tillegg til dette utvides gravinventaret, og enkelte graver skiller seg ut med et rikt gravgods 

(Rødsrud 2008:398). Anlegning av monumentale gravrøyser på synlige steder i landskapet, som 

markerte høyder eller ved sentrale ferdselsårer, er en praksis som er typisk for denne fasen 

(Bukkemoen, 2008:468). Som flere forskere har argumentert for er romertid dessuten en periode 

hvor gjenbruk av eldre anlegg og monumenter er dokumentert, og hvor bruken av de samme stedene 

foregår over lange tidsrom (Artelius, 2013, Dahl 2016: 84-87, Glørstad & Wenn, 2013: 126-128). 
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Dette kan tale for at kjernerøysen med det systematisk oppbyggede steinlaget ble anlagt i romertid. 

Under steinlagene i den nordvestlige delen av røys A50 ble det påtruffet to kokegroper (struktur 

8250 og 8550)  som ble datert til romertid/folkevandringstid (320-430 e.Kr., Ua-54886 og 330-540 

f.Kr., Ua-54885, se tabell 1). Makrofossilprøven fra kokegropen med anleggsnummer A8550 var 

en av få prøver som inneholdt makrofossiler. Det ble identifisert hasselnøttskall og frø fra 

bringebær eller bjørnebær (rubusfrø). De forkullede frøene ble forslagsvis vurdert som en del av 

brenslet (Östman, 2017: 3), men kan også tenkes å stamme fra (fest?)mat som ble tilberedt på stedet 

i sammenheng med eventuell konstruksjon eller påbygging av røysanlegget. C14-datering til 

romertid/folkevandringstid fikk også en struktur som lå nede i undergrunnen under steinlagene nord 

for røysa (410-550 e. Kr, Ua-54890). Trolig har det vært bosetninger på de tilsluttende jordene på 

Lid i romertid, noe funn av enkelte kokegroper og mindre strukturer i registreringssjaktene kan tyde 

på (Engen 2011:15-17).  

De tre siste prøvene fra A50 ble datert til middelalder og nyere tid. To prøver fra de øvre 

lagene i røysa (humuslaget og påbygningslag) i det SV-NØ gående profilet ble datert til 

middelalder, henholdsvis 1205-1290 e.Kr. (LuS 12648) og 1390-1485 e.Kr. (LuS 12650). Den 

yngste dateringen fra røysprofilet kom fra humuslaget på nordsiden av røysa i det SV-NØ-gående 

profilet og resultatet for denne var tidlig moderne tid 1665-1785 e.Kr. (LuS 12644).  

 
Kontekst Prøve 

nr. 
Vedart BP ± Kalibrert alder (2σ) Lab. Nr. 

A50 Gravrøys, profil SØ-NV, l 
g/hv utvaskningslag 

4005 Betula, 
Alnus 

2145 ± 40 360-280, 260-240BC, 
235-50 cal. BC 

LuS 12651 

A50 Profil gjenom gravrøys, 
SV-NØ, haugfyll 

3991 Betula 2160 ± 40 360-90 cal BC LuS 12645 

A50 Gravrøys, profil SØ-NV, 
Ø-side. Kullag under 
humuslag. Målt inn som snitt, 
tatt langs kullrand  

3988 Betula 2172 ± 29 360-160, 130-110 cal. 
BC 

Ua-54892 

A50 Gravrøys, profil SØ-NV, V-
side. Kullinse under haugfyll. 

3987 Alnus 2187 ± 29 360-170 cal. BC Ua-54891 

A50 Profil gjenom gravrøys, 
SV-NØ, haugfyll, i kantkjede 

4000 Alnus 2200 ± 40 380-170 cal. BC LuS 12649 

Ildsted/kokegrop A8520 2223 Betula 1644  ± 31 330-540 cal. AD  Ua-54885 

Kokegrop A8550 2766 Corylus 1671  ± 29 250-280, 320-430cal. AD  Ua-54886 

Tabell 2. C14-dateringer fra profilene gjennom A50 

 

Underveis i undersøkelsen ble det også brukt mye på å identifisere, dokumentere steinpakninger 

som etter snitting viste seg å være funntomme, og som ble tolket som rydningsrøyser. 

Rydningsrøyser kan gi informasjon om utbredelsen av forhistorisk jordbruk og intensiteten i 

rydning av et område (Pedersen, 1990, Holm, 1995). Pollen, kull og makrofossiler kan benyttes å 

belyse jordbruksdrift, endringer i driftsform og vegetasjonsendringer i naturmiljøet (for eksempel 

Prøsch-Danielsen 1999). Generelt var det imidlertid få resultater fra makrofossilanalysene. Det 

kunne ikke påvises spor etter dyrkning i noen av prøvene, men enkelte makrofossiler samt trekull 

som ble identifisert under flotteringen ble benyttet for å få frem flere dateringer (Östman 2017).  

 

6.2 KOKEGROPER  

Kokegrop/ildsted 8520  

Vest for gravrøysa ble det funnet en oval/rektangulær steinpakning, A8520, som ble antatt å være 

et mulig gravanlegg (figur 22). Under snitting ble den først avskrevet som en nyere tids 

rydningsrøys, ettersom den lå ovenpå matjordslaget, og det ble gjort funn av moderne glasskår 

under den. Da matjordslaget ble fjernet under flateavdekkingen ble det imidlertid påtruffet et 

kullholdig fyllskifte som målte 60x50 cm, sirkulært i plan, klart avgrenset i øst, men noe dratt 
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utover i vestre halvdel. Det var enkelte små, skjørbrente steiner i sør-sørøstre del, men også litt 

større stein som ikke virket varmepåvirket. Fyllmassen bestod av kullholdig sand/grus, var, 3-8 cm 

dyp etter snitting og med svakt buet profil. Strukturen ble tolket som bunn av ildsted eller godt tømt 

kokegrop. Strukturen var gravd gjennom haugfyllet i røysa, og må dermed være yngre enn 

gravrøysa. Trekullsprøven tatt ut i profilet ble datert til overgangen mellom romertid og 

folkevandringstid, ca. 330-540 e. Kr. Det ble ikke funnet makrofossiler i prøven. I vedartsanalysen 

ble kun identifisert unge grener av bjørk, hvorav 10 trekullstykker hadde identiske trekk og kan 

stamme fra samme gren. Dette kan indikere trevirke fra en enkeltstående hendelse, en selektiv 

utvelgelse av trevirke, eller og/eller valg av egnet brensel, feks opptenningsved (Salvig et al. 

2016:3-5).  

 

Kokegrop 8550 med funn av hasselnøttskall og bringebær eller bjørnebær 

A8550 var et fyllskifte rett nordvest for A8520, som ble avdekket i forbindelse med flateavdekking 

av området rundt røysa. Fyllskiftet målte 1,80x90 cm og var ovalt/avlangt i plan (figur 21, 22). 

Etter snitting var gropen ca. 10 cm. dyp, flat i bunn og med utydelige sider. Massene bestod av 

kullholdig matjord iblandet grus og stein. Det var et tynt kullag i østre kant. Strukturen er tolket 

som en oppspadd kokegrop. Strukturen var gravd ned i gul sand, i overgang til silt. Den har trolig 

blitt gravd gjennom haugfyllet i røysa, og må dermed være yngre enn gravrøysa. Kokegropen fikk 

datering til yngre romertid, ca. 250-360 e. Kr. Vedartsanalysen påviste tre arter, or, furu og et enkelt 

fragment av hassel. Trekullet er fra stammen og kan muligens avspeile godt brensel. I 

makrofossilprøven ble det identifisert hasselnøttskall og forkullede frø fra bringebær eller 

bjørnebær. Hasselnøttskall og bærfrø kan være en del av brenslet i kokegropen, ettersom det også 

ble påvist ved av hassel i prøvene (Mikkelsen et al 2016). Det er også mulig at hasselnøtter og 

bringebær/bjørnebær har inngått i måltider som er tilberedt i kokegropen. 
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Figur 21. Øverst. Oversiktsfoto over strukturene 8250 og 8550 etter flateavdekking. Strukturene 

lå under haugens påbygninger, og var gravd ned i samme nivå som haugfyllet (foto/illustrasjon: 

Anja Mansrud/KHM). Cf34917_101, Cf34917_88, Cf34917_94 
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Figur 22. Profil gjennom kokegrop A8550 

 

Kokegroper er et av de vanligste kulturminnene vi har. De fleste kokegropene er knyttet til 

bosetningsspor i dyrka mark og datert til romertid/folkevandringstid (Gustafson et. al 2005). Det 

har i lengre tid pågått diskusjoner om kokegropenes funksjon og betydning (Narmo 1996, 

Gustafson 1999, Gjerpe 2001). Bruken av kokegroper er omdiskutert og kan ha variert ut fra 

variabler som datering, størrelse, form og plassering, uten at det påvist noen klar sammenheng 

mellom disse ulike elementene (Gjerpe 2008, Gustafson 1999, Gustafson, Heibreen og Martens 

2005, Narmo 1996). De settes gjerne i sammenheng med måltider. Narmo (1996) har videre 

argumentert for at kokegroper er knyttet til spesielle fester og kultiske handlinger. De to 

kokegropene som ble funnet i relasjon til røys A50 kan ses i sammenheng med påbygning av 

haugen i romertid. Funn av forkullede bringebær- eller bjørnebærfrø i en av kokegropene kan 

knyttes til matlagning, kanskje et festmåltid knyttet til påbygningen av haugen?   

6.3 FUNN AV TRB-ØKSER OG ØKSEEMNER UNDER RYDNINGSRØYS  

Som nevnt ble det under den maskinelle avtorvingen funnet to tynnakkede, slipte økser av bergart, 

liggende sammen som vist på fig. 23. Begge øksene var tynnbladet, tynnakket, firesidig, rettegget, 

og helslipt. De lignet typeeksemplar i Ballin 1996 fig. 22.1 s. 26. Denne typen dateres på typologisk 

grunnlag til traktbegerkultur (ca. 3800-3300 f. Kr.). Øksene lå under en rydningsrøys fra nyere tid 
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som var lagt opp omkring en stor, jordfast blokk på nedsiden av gravhaugen (fig 24-26). De ble 

påtruffet i overgangen mellom matjordslaget og undergrunnen, under en stor, hellelignende stein. 

Rensing rundt funnstedet avdekket en steinkonstruksjon/hellelegging i undergrunnen (fig. 27-28). 

Hellelagte gulv kjennes fra dysser i Båhuslen og Øst-Norge (Nordqvist 1985, Reitan 2012:134), og 

den store blokksteinen kunne tentativt ha vært en randstein i et ytre kammer i en 

megalittkonstruksjon. Dersom dette har vært en megalittgrav har den mest sannsynlig var en 

femkantet dysse, hvorav de resterende kantsteinene er fjernet og eventuelt gjenbrukt. Slike 

kulturminner er svært sjeldne. I alt er det kun funnet fem dysser i Norge, samtlige i 

Oslofjordsområdet (Reitan 2012:138). For øvrig er det flest løsfunn av tynnakkede økser nettopp 

langs Skiensvassdraget og Norsjø-området (Solheim 2012:64). Fra Bø i Telemark, noen mil nord 

for undersøkelsesområdet, kjennes dessuten Kasingraven, en av svært få graver fra seinneolittisk 

stridsøkskultur (2800-2400 f. Kr.) i Norge (Mikkelsen 1971). Kasingraven var en flatmarksgrav i 

tilknytning til en stor, jordfast stein. Det forekommer andre tidligneolittiske gravformer enn 

megalitter innenfor traktbegerkulturens område i Danmark og Sør-Sverige, som groper, 

branngroper, flatmarksgraver og gravlegging under mindre røyser (Reitan 2012:138-140 med 

referanser). Det var dermed ikke helt usannsynlig at det skulle kunne finnes en neolittisk grav på 

lokaliteten. Området ble derfor undersøkt med målsettingen om å avklare øksene kontekst, deriblant 

om de kunne stamme fra et gravminne. 

Området rundt øksene ble renset opp for hånd med graveskje, og alle massene ble 

vannsåldet. Det ble påtruffet enkelte funn av moderne glass og porselen i matjordslaget (målt inn 

og marker som funn på figur10). Rett nordvest for de to øksene, noe dypere ned i undergrunnen, lå 

det to natursteiner med en påfallende form (figur 27,28,30). Råstoffet er det samme som den ene 

av de to øksene, trolig en diabas. Emnene har form og størrelse som assosierer til tynnakkede økser. 

De er ovale med en avsmalnende "nakke" og en bred "egg". Gjenstandene antas å være to emner til 

økser. De kan også ligne «fotsåler» - et fenomen som tidligere er påvist i samband med gravrøyser 

fra bronsealder (Simonsen & Vogt 2007). Fire meter sørvest for øksedeoptet ble det funnet en stor 

«fotformet» slipestein med konkav slipefure på en av bredsidene og spor etter sliping på en av 

sidekantene (fig. 10, fnr. 2333). Steinen var lagt sammen med annen rydningsstein i relasjon til en 

påbygning av røysa. Det er umulig å anslå gjenstandens alder eller om det finnes en forbindelse 

mellom øksedepotet og slipesteinen, men det er ikke utenkelig at en slik stein kan ha blitt benytte 

for å slipe økser. Det er heller ikke mulig å avgjøre om slipesteinen er intensjonelt deponert eller 

bare stammer fra rydning i likhet med den øvrige steinen. 

Resten av rydningsrøysa over de neolittiske øksene (A1304) ble gravd bort maskinelt, men 

det ble satt igjen en tverrgående profil (fig 10, 29, 31). Fra denne ble det tatt ut en C14-prøve som 

fikk datering til seinmiddelalder/tidligmoderne tid, 1430-1630 e. Kr. I bunnen av profilet var det et 

grått og kompakt humuslag som var 5-10 cm tykt. Undergrunnen under dette bestod av sand/grus, 

men det kunne også ses et fyllskifte med siltige masser og synlig kull. Både øksene, de økseemnene 

og steinhellene ble funnet innenfor dette fyllskiftet. Det ble tolket som en mulig nedgravning i 

massene under øksene, synlig i NV-enden av NV-SØ profilen. Vi valgte å undersøke fyllskiftet 

som en struktur. Det ble opprettet en kryssprofil, orientert NØ-SV og NV-SØ, og funnområdet ble 

gravd stratigrafisk med to parallelle profiler. Det ble raskt klart at siltlaget ikke markerte en 

nedgravning i området ved øksene. Det kom opp grunnvann på ca. 25 cm dybde. NØ-SV profilen 

ble derfor utvidet med flere meter, til enden av feltet i NØ, og en forlenget renne ble gravd med 

maskin. Det samme ble gjort i SØ med den NV-SØ gående profilen. I motsatt ende av begge profiler 

ble det utvidet med en kvadrant på 50x50 cm. Alle masser fra området ble vannsåldet i såld med 4 

mm maskebredde. Profilene viser naturlige lagdelinger med sand mot vest og S1, og med silt mot 

dyrka mark i øst. Det fremkom ikke flere funn eller andre strukturer i området. Profilene ble tegnet 

i skala 1:10 og fotografert. I profilet ses det tydelig at siltlaget under dyrkingslaget i øst lå over 

sandlaget observert i profilene og som fortsetter opp i S1. Det ble ikke gjort noen funn, og den 

mulige nedgravningen sentralt i det mørke siltlaget ble tolket som en rot. Da «gulvhellene» ble 

fjernet, viste de seg dessuten å være tykke fragmenter av det som en gang har vært en større blokk. 
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Analyser av markkjemi kan gi indikasjoner på ulike aktiviteter, eksempelvis 

jordbrukspraksis og gjødselbruk, og i en antatt grav vil jordkjemiske undersøkelser kunne indikere 

plasseringen av liket (http://www.idesam.umu.se/english/mal/research/methods/). Det ble derfor 

sendt inn jordprøver med mål om å undersøke om det hadde vært en begravelse på stedet. Resultatet 

viste at undergrunnen hadde lave fosfatverdier. Dette tyder på at det ikke har vært begravet et lik i 

relasjon til øksene. MS-verdiene (magnetisk susceptibilitet) var derimot svært høye. Dette kan 

avspeile høy forbrenning på stedet, men kan også indikere naturgeologiske forhold (Östman 2016). 

Fra siltlaget i det NØ-SV-gående profilet ble det også samlet inn og analysert prøver for C14-

datering og makrofossilanalyse. Problemstillingene for disse analysene var å påvise spor etter 

dyrkning tilbake til neolittisk tid, og få frem informasjon om hva som ble dyrket. Det ble ikke 

funnet makrofossiler i prøvene, men det ble plukket ut kull for datering. Kullet ble datert til 

vikingtid, ca. 795-1020 e. Kr. Det ble også foretatt humusekstraksjon fra jordprøver i for å få frem 

materiale til flere dateringer. Disse tre prøvene fikk helt moderne dateringer, liggende i intervallet 

1950-2008 (se kap. 6.2 og vedlegg 9.5 for detaljer).    

 
Fig. 23. Anlegget slik det så ut da øksene ble funnet. Øksene lå i overgangen mellom matjord og 

undergrunn (rød sand/grus) Nedenfor øksene ses «hellelegningen». En større avspaltning ses i 

front av steinblokken, og kan skyldes bruk av ild (foto: Anja Mansrud/KHM). Cf34917_34 

 

 

http://www.idesam.umu.se/english/mal/research/methods/
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Fig. 24. En nyere tids rydningsrøys som lå samlet omkring en stor jordfast blokk. Øksene ble funnet 

under røysa i forkant av den jordfaste steinen (foto: Anja Mansrud/KHM). Cf34917_14 

 

 

 
Fig. 25. Denne blokksteinen ble løftet vekk ved gravemaskinen og knakk i to da den ble sluppet ned. 

Øksene og økseemnene har ligget under denne (foto: Anja Mansrud/KHM). Cf34917_46 
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Fig. 26. Rydningsrøysen 1304 med profil, sett mot V. Kanten av jordet kan ses ved pløyesporet som 

vises til venstre i bildet. En kullprøve fra profilet ble datert til 1430-1660 f. Kr. (foto: Anja 

Mansrud/KHM). Cf34917_110 
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Fig. 27. De to øksene plasser ved siden av økseemnene som ligger in situ. Øksene ble funnet noe 

høyere opp i jordmassene. I front ses den antatte hellelegningen (foto: Svein V. Nielsen/KHM). 

Cf34917_104 
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Fig. 28. Oversiktsfoto etter at mesteparten av rydningsrøysen var fjernet. De to økseemnene in 

situ midt i bildet (foto: Svein V. Nielsen/KHM). Cf34917_115 

 

 
Fig. 29. Strukturen ferdig undersøkt. De markkjemiske prøvene er tatt i den NØ/SV-gående profilen 

(til høyre i bildet), inn mot øst og rett under der øksene ble funnet (se vedlagt tegning). Vi har 

dessverre ikke tatt noen referanseprøver i området utenfor (foto: Svein V. Nielsen/KHM). 

Cf34917_143 
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Fig. 30. Nærbilde av øksene og øksemnene (foto: Svein V. Nilsen/KHM). Cf34917_107 

 

 

Figur 31. Profiltegning av funnkonteksten for øksefunnet. MP: datert til 775-1020 e. Kr. MK 1-3: 

dateringer til 1955-2008 (tegning: Svein V. Nilsen. Rentegning: Anja Mansrud). 
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6.4 RYDNINGSRØYS FRA NYERE TID  

Røysa A2074 lå nordøst for hovedrøysa A50 (fig. 10). Matjordslaget var her ca. 20-30 cm dypt, og 

A2074 lå i overflaten, delvis oppe i matjordslaget. Røysa målte 6,3 x 3,5 m. Den var godt avgrenset 

mot nord og øst. Mot sør var avgrensningen mer utydelig, her så det ut til å ha blitt lagt opp stein i 

flere omganger. Røysa ble renset opp, dokumentert og snittet ved hjelp av maskin. Snittet ble lagt 

sør-nord, og den østre delen av anlegget ble fjernet. Det lot seg ikke gjøre å påvise noen fyllskifter 

i relasjonen mellom A50 og A2074. Fyllmassene bestod av et tynt lag av matjord og stein, som lå 

over et lag av rødbrun sand. Under snittingen ble det påtruffet en steinpakning innenfor A2074. 

Den bestod av kantete steiner av varierende størrelse. Noe av disse lignet kantheller (fig. 32).  

Steinpakningen fortsatte ned i undergrunnen og ble tentativt tolket som en indre kjernerøys, 

muligens rester etter et steinkammer. Under snitting fremkom verken fyllskifter, funn eller 

konstruksjonsdetaljer som tilsa at det dreide seg om en grav. Anlegget ble tolket som en 

rydningsrøys. En kullprøve tatt i A2070 ga datering til moderne tid ca. 1680-1740/1800-1930 cal. 

AD.  

 

 
Fig. 32. Claudia Gonzales undersøker den indre kjernen i rydningsrøys 2074 (foto: Anja 

Mansrud/KHM). Cf34917_126 

6.5 USIKRE ANLEGG   

Under den avsluttende flateavdekkingen ble det påtruffet et fyllskifte i relasjon til flere store, 

jordfaste stein nord for gravrøysa (fig. 12, 33). Her ble det dessuten funnet et ildstål av flint. 

Ildflinten kan opprinnelig ha vært en flateretusjert sigd eller dolk, og det er ikke uvanlig å finne 

slike gjenstander i samband med graver (Hernek 2015). Strukturen fremstod i plan som en 

åttetallsformet nedgravning, bestående av en sirkulær og en oval steinpakning, med lengderetning 

NØ-SV. Etter opprensning ble de vurdert som to uavhengige strukturer. Strukturene ble 

dokumentert i plan og det ble lagt et snitt som en sjakt gjennom begge. Jordmassene fra snittet ble 

vannsåldet, men det ble ikke påvist noen funn. Etter hvert måtte vi, på grunn av tidspress og kraftig 

regnvær, gå over til gravning med spade og uten sålding. 
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Den søndre og ovale strukturen (A 3674, fig. 34) målte 90 x 135 cm. Fyllmassen bestod av gråbrun, 

kullholdig sand, med mer finkornede masser enn nordre steinpakningen. Det lå en god del stein i 

anlegget, i midten et par større, de fleste virket varmepåvirket. Under snitting ble det funnet en 

sylinderformet kullpakning, som ble tolket som en rotbrann. Konteksten ble C14-datert til nyere tid 

(126 ± 27 BP, 1670-1780/1790-1940 cal. AD, Ua-54889).  

 

Den nordre og sirkulære steinpakningen (A3116, fig. 35) målte 85 x 85 cm. Fyllmassen bestod av 

svakt kullholdig sand/grus. I bunnen av strukturen lå en flat stein i bunnen, som ikke så ut til å være 

varmepåvirket. Strukturens funksjon er ukjent, muligens kan det dreie seg om et stolpehull. 

Fyllmassen ble datert til ca. 470 e. Kr; folkevandringstid. I prøven (PK 3986) ble det identifisert tre 

arter: furu, lønn og bjørk, med furu som dominerende.   

 

 

 
Fig. 33. Planfoto av A3116 og 3674 (foto: Anja Mansrud/KHM). Cf34917_157 
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Fig. 34. Profil, A3674. Strukturen ble datert til 1700-1800-tallet (foto: Anja Mansrud/KHM). 

Cf34917_168 

 

 

 
Figur 35. Profil, A3116, et mulig stolpehull. Strukturen ble datert til ca. 480 e. Kr. (foto: Anja 

Mansrud/KHM). Cf34917_167 
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Figur 36. Profiltegning av nedgravningene A3116 og A3674. 

 

6.6 RYDNINGSRØYS, ULLEVIKA ØVRE 39/41, NOME K., TELEMARK. 

I søndre del av veitraseen, på gården Ullvika i Nome kommune, var det registrert en rund, 

jordblandet grav- eller rydningsrøys som målte 3 m i diameter og var 0,5 m høy (id 150021, fig. 

37). Strukturen bestod av neve- til hodestor stein i blandet med humusholdig jord. På grunn av den 

veldefinerte formen og steinpakningen ble strukturen tolket som en mulig grav, og det ble tatt en 

kullprøve fra overflaten. Prøven ble datert til middelalder, 1290-1400 e. Kr. (640±30 BP) (Engen 

2011, fig. 29, Gaut og Glørstad 2015:2)  

Røysa var delvis forstyrret av håndgravd grøft, som delvis skar gjennom kanten av røysa 

mot vest samt noe av avgrensingen mot nord (fig. 38). Strukturen var ellers intakt og godt bevart 

under påfylte masser. Etter avdekking og opprensing fremstod anlegningen som et uregelmessig 

fyllskifte av svakt kullholdig, mørk humusholdig silt. Fyllskiftet målte ca. 3,50 x 3,20 m. Innenfor 

fyllskiftet lå en ujevn steinpakning med største mål 2,1 x 1,8 m. (fig. 39, 40). Steinen virket ikke 

skjørbrent. En dreneringsgrøft fylt med små stein skar gjennom vestre del av fyllskiftet.  

Strukturen ble dokumentert og snittet. Snittet ble lagt i retning øst-vest (fig. 38, 40). Bunnen 

av fyllskiftet var buet til flat og 30 cm på det dypeste. Noen steder var bunnen forstyrret her av 

røtter og utglidninger. Lengden på snittet var 2,5 m. Fyllmassen bestod av kullblandet, humusholdig 

jord. Det meste av steinen lå på toppen av fyllskiftet og var lagt opp omkring en større stein som lå 

i midten. For øvrig var det lite stein som fortsetter ned i fyllskiftet. Det fremkom ingen funn eller 

konstruksjoner som tilsa at det dreide seg om en grav og strukturen er tolket som rydningsrøys. En 

kullprøve daterte anlegget til eldre bronsealder/førromersk jernalder, 770-430 cal. BC (2σ, Ua-

54893) (se vedlegg 8.5).  
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Fig. 37. Lokaliteten  id150021 i Ullevika i Nome kommune, rett vest for Rv 36 
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Fig. 38. Undersøkelsen i Ullevika. Rydningsrøysen i Ullevika, oversikt over avotorvet område og 

innmålt struktur (foto: Anja Mansrud/KHM).  
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Fig. 39. Rydningsrøysen i Ullevika, oversikt i plan (foto: Marit Johansson/KHM). Cf34915_3 

 

 
Fig. 40. Rydningsrøysen i Ullevika, profil (foto: Marit Johansson/KHM). Cf34915_6 

 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

Det ble tatt ut og innsendt en rekke naturvitenskapelige prøver. Fra alle profiler ble det tatt ut 

jordprøver for makrofossil og C14-datering. Fra det mulige neolittiske gravanlegget ble det i tillegg 

tatt inn prøver for jordkjemi og mikromorfologi.  



Gnr. 97/9, 10, Sauherad kommune  Saksnr. 2012/310 

 

  

 43 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

7.1 VEDARTSANALYSE 

Vedartsanalysen ble foretatt av Welmoed Out, Karen V. Salvig og Peter H. Mikkelsen, Afdeling 

for konservering og naturvideskap, Moesgård Museum (Mikkelsen et. al 2016). Tabell 3 viser 

hvilke treslag som ble påvist i kullprøvene. Det ble identifisert åtte arter hvorav seks fra løvtre 

(lønn, or, bjørk, hassel, selje og lind) og to nåletrær (gran og furu). Bjørk og furu dominerer i 

prøvene, både i antall identifiserte fragmenter totalt, og i andel av prøver. Bjørk dominerer for øvrig 

også i vedartsanalysene som ble gjort i forbindelse med uttak av kull til datering hos MAL (Östman 

2017). Flere av prøvene inneholdt små og skadde stykker av trekull som var vanskelige å 

identifisere til art. Mest sannsynlig avspeiler prøvene vegetasjonen i det omliggende landskapet og 

hvilke treslag som ble anvendt i husholdningen. Med tanke på landskapsinformasjon er de fleste 

artene; furu, lønn, or, bjørk, hassel, selje og osp lyskrevende trær som vokser i åpne landskap, 

lysninger og skogkanter, mens gran og lind er skyggetrær. Or, furu og osp trives på mager jordbunn, 

mens gran, hassel og lind foretrekker mer næringsrik jordbunn. Bjørk og selje kan indikere områder 

med fuktig bunn (Mikkelsen et al 2016). 

 

I vedartsanalysen påpekes en viss sammenheng mellom strukturtyper og tresorter. Det er flest arter 

representert i rydningsrøysene, mens det er kun 1(-2) art(er) i prøvene fra gravrøysa og 

ildsted/kokegrop A8520. Dette kan indikere at rydningsrøysene består av omdannet materiale 

akkumulert over lengre tid, mens strukturene representerer enkelthendelser og utvalgte tresorter. I 

ildsted/kokegrop A8520 ble det kun identifisert bjørk. Dette kan indikere trevirke fra en 

enkeltstående hendelse, en selektiv utvelgelse av trevirke, eller og/eller valg av egnet brensel, f.eks. 

opptenningsved, ettersom det fortrinnsvis er tale om ung grenved. 10 trekullstykker hadde identiske 

trekk og kan stamme fra samme gren I prøven PK 3987 fra gravrøysas vestre side, ble det kun 

påvist or, mens det i prøvene fra østsiden i samme profil (prøven PK 3988) forekommer bjørk. Det 

kan ikke utelukkes, at disse prøvene avspeiler en selektiv anvendelse av tre. I kokegrop/ovn A8550 

er det identifisert tre forskjellige arter; or, furu og et enkelt fragment av hassel. Stykkene er fra 

stammen og kan muligens avspeile godt brensel.  

 

I prøven (PK 3985) fra A3674, ble det funnet to arter av nåletre: furu og gran. I prøven (PK 3986) 

fra A3116 ble det identifisert tre arter: furu. lønn og bjørk, med furu som dominerende. I PK 3916 

fra rydningsrøysa S3 ble det identifisert bjørk og furu, og det kan ikke utelukkes, at også gran kan 

være representert. I PK 3915 fra rydningsrøysa over det neolittiske øksefunnet (A2074) var det 

mest gran, samt mulig furu og hassel (Mikkelsen et al 2016, se vedlegg 9.5). 
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2223 

  10            
Kokegrop 

8550 
2766 

 5  1  4         
Rydningsrøys 

2074 
3915 

   1 5 1      2  1 

Rydningsrøys 

S3  
3916 

  6   2   1    1  

A3674 3985     2 6   2      

A3116 3986 1  1   8         
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Røys A50, 

Ø-V-profil, 

V-side 

3987 

 9        1     
Gravrøys 

A50, Ø-V-

profil, Ø-side 

3988 

  6     1   3    
Tabell 3. Resultater fra vedartsanalysen (Mikkelsen et al 2016). 

7.2 C14-DATERING 

Det ble sendt inn materiale for datering i to omganger. Den første forsendelsen var innsamlede 

kullprøver som ble vasket ut av undertegnede på KHMs vaskelab. Trekullet ble vedartbestemt ved 

Afdeling for konservering og naturvideskap (se 7.1) og datert ved Ångströmlaboratoriet i Uppsala. 

Prøvematerialet som ble valgt ut for C14-datering bestod av bjørk, hassel, or og furu eller gran 

(tabell 3). Den neste runden med dateringer ble foretatt ved C14-laboratoriet i Lund. I alt ble 17 

prøver ble datert. Av disse var ni trekullsprøver som var vasket ut av makrofossilprøvene hos 

Miljöarkeologiske Laboratoriet i Umeå (MAL) samt tre humusekstrasjoner fra øksedepotet som 

også ble gjort av MAL. Resultatene viser et vidt spenn i dateringene.  

De eldste dateringene er fra røys A50. To prøver tatt i tynne kullsjikt fra laget under 

steinfyllet ble datert til førromersk jernalder. PK 3987 var fra det øst-vestgående profilet, østlig side 

og ble datert til 2172 ±29 BP, 360-160/130-110 cal. BC (Ua-54892), og prøve PK 3988 fra øst-

vestgående profil, vestre side, ble datert til 2187 ±29 BP, 360-170 cal. BC (Ua-54891). I andre 

runde av dateringer fikk ytterligere tre prøver fra A50 datering til førromersk jernalder. Prøve PK 

4005 fra SØ-NV-gående profil (tatt i utvaskningslag) ble datert til 2145± 40, 360-280/260-240/235-

50 cal. BC (LuS 12651). Prøve PK 3991 fra det SV-NØ-gående profilet, tatt i haugfyllet fikk 

datering 2160± 40/ 360-90 cal. BC (LuS 12645). Til sist ble prøven PK 4000, tatt i kantkjeden 

relatert til haugfyllet i det SV-NØ-gående profil, datert til 2200± 40/ 380-170 cal. BC (LuS 12649).  

To dateringer fra A50 ble datert til romertid. Det gjelder prøven PK 3997, tatt i haugfyllet 

i kantkjeden i det SV-NØ-gående profilet, som ble datert til 1750± 40/140-155, 165-195, 205-395 

cal. AD (LuS 12647), og prøven PK 3996, tatt i fyllmassen i kantkjeden i det SV-NØ-gående 

profilet, som ble datert til 1755± 40/ 140-160, 165-200, 205-390 cal. AD (LuS 12646).  

De tre siste prøvene fra A50 fikk datering til middelalder og nyere tid. Prøve PK 3999, tatt 

i humuslag i kantkjeden i det SV-NØ gående profilet, ble datert til tidlig middelalder (770± 

35/1205-1290 cal AD) (LuS 12648). Prøve PK 4002, tatt i et sandlag tolket som et påbygningslag 

i det SV-NØ-gående profilet, ble datert til høymiddelalder 140± 40 cal. AD 1665-1785, 1795-1895, 

1900-1950 (LuS 12644). Prøve PK 3990, fra humuslag i det SØ-NV-gående profilet, ble datert til 

moderne tid (485± 45 1315-1355, 1390-1485 cal AD, LuS 12650). 

To strukturer ble datert til overgangen romertid/folkevandringstid. Det gjelder kontekstene 

ildsted/kokegrop (8520) (1644±31 BP, 330-540 cal AD) (Ua-54885), og kokegrop/ovn (8550), 

(1671±29 BP, 250-280/320-430 cal AD) (Ua-54886). Begge disse strukturene lå i undergrunnen på 

sørsiden av haugen. Kontekst A3116 (mulig stolpehull) ble datert til folkevandringstid (1584 ± 28 

BP, 410-550 cal AD) (Ua-54890). 

En prøve fra rydningsrøysen som lå over de neolittiske øksene (1304) ble datert til 

seinmiddelalder/tidligmoderne tid (399 ±27 BP, 1430-1530/1570-1630 cal. AD). Videre ble prøve 

PK 2759, fra det NØ-SV-gående profilet gjennom øksedepotet datert til vikingtid (1115± 40/775-

795, 800-845, 860-1020 cal. AD) (LuS12640). Ytterligere tre prøver (humusekstraksjoner) fra dette 

profilet fikk helt moderne dateringer, liggende i intervallet 1950-2008.    

Kontekst A2074 (rydningsrøys) ble datert til moderne tid (94 ± 27 BP, 1680-1740/1800-

1930 cal. AD) (Ua-54888). Kontekst A3674 ble også datert til nyere tid (126 ± 27 BP, 1670-

1780/1790-1940 cal. AD). (Ua-54889). Begge disse dateringene har vide tidsintervall og strekker 

seg så lang ned i tid at de muligens kan relateres til veibyggingen på 1930-tallet. 



Gnr. 97/9, 10, Sauherad kommune  Saksnr. 2012/310 

 

  

 45 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
 

Fig. 41. Sumkalibrering av dateringene fra undersøkelsen (etter Possnert 2016, Muschler & 

Rundgren 2017). 
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Tabell 4. Kulturhistorisk kronologi benyttet i rapporten 

 
Kontekst A- og p.nr.  Vedart C14-alder 

(BP) 

Kalibrert alder (2σ) Lab.nr.  

Røysprofil SØ-NV, V-side. 

Kullinse under haugfyll. 

A50/3987 Alnus 2187 ± 29 360-170 cal. BC  Ua-54891 

Røysprofil SØ-NV, Ø-side. 

Kullinse under haugfyll 

A50/3988 Betula 2172 ± 29 360-160, 130-110 cal. BC Ua-54892 

Røysprofil, SV-NØ, haugfyll, i 

kantkjede 

A50/4000 Alnus 2200 ± 40 380-170 cal. BC  LuS 12649 

Røysprofil, SV-NØ, haugfyll A50/3991 Betula 2160 ± 40 360-90 cal. BC  LuS 12645 

Røysprofil SØ-NV. Siltlag. A50/4005 Betula, 

Alnus 

2145 ± 40 360-280, 260-240 BC, 235-50 

cal. BC  

LuS 12651 

Røysprofil SV-NØ, haugfyll i 

kjernerøys. 

A50/3996 Betula 1755 ± 40 140-160, 165-200, 205-390 

cal. AD 

LuS 12646 

Røysprofil, SV-NØ, haugfyll i 

kjernerøys 

A50/3997 Betula 1750 ± 40 140-155, 165-195, 205-395 

cal. AD  

LuS 12647 

Røysprofil, SV-NØ, humuslag i 

kantkjede 

A50/3999 Picea 770 ± 35 1205-1290 cal. AD  LuS 12648 

Røysprofil SV-NØ, 

påbygningslag av sand 

A50/4002 Picea 485 ± 45 1315-1355, 1390-1485 cal. AD  LuS 12650 

Røysprofil, SØ-NV, humuslag A50/3990 Picea 

(mf.) 

140 ± 40 1665-1785, 1795-1895, 1900-

1950 cal. AD  

LuS 12644 

Ildsted/kokegrop A8520/2223 Betula 1644 ± 31 330-540 cal. AD  Ua-54885 

Kokegrop A8550/2766 Corylus 1671 ± 29 250-280, 320-430 cal. AD  Ua-54886 

Stolpehull?  A3116/3986 Betula 1584 ± 28 410-550 cal. AD Ua-54890 

Rydningsrøys over økser A1304/3916 Betula 94 ± 27 1680-1740, 1800-1930 cal. AD Ua-54888 

                            

Eldre steinalder

Yngre jernalder

                           

Yngre steinalder

                               

Eldre jernalder

Bronsealder

Middelalder (MA) 1050 – 320 BP AD 1030 – 1537 

Merovingertid (MVT) 1500 – 1210 BP AD 570 – 800

Vikingtid (VT) 1210 – 1050 BP AD 800 – 1030

Romertid (ROM) 2010 – 1680 BP AD 0 – 400

Folkevandringstid (FVT) 1680 – 1500 BP AD 400 – 570

Yngre bronsealder (YBA) 2900 – 2500 BP BC 1000 – 500 

Førromersk jernalder (FRJ) 2500 – 2010 BP BC 500 – 0

Senneolitikum (SN) 3800 – 3500 BP BC 2400 – 1800

Eldre bronsealder (EBA) 3500 – 2900 BP BC 1800 – 1000 

Mellomneolitikum A (MNA) 4600 – 4200 BP BC 3300 – 2800

Mellomneolitikum B (MNB) 4200 – 3800 BP BC 2800 – 2400 

Senmesolitikum (SM) 7500 – 5200 BP BC 6400 – 4000

Tidligneolitikum (TN) 5200 – 4600 BP BC 4000 – 3300 

Tidligmesolitikum (TM) 10000 – 9000 BP BC 9200 – 8050

Mellommesolitkum (MM) 9000 – 7500 BP BC 8050 – 6400

Tidsperiode Arkeologisk periodebetegnelse Ukalibrert alder Kalenderår
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Øksedepot, profil NØ-SV A2293/2759 Betula/ 

Alnus 

1115 ± 40 775-795, 800-845, 860-1020 

cal. AD  

LuS12640 

Rydningsrøys  A2074/3915 Corylus 399 ± 27 1430-1530, 1570-1630 cal. AD  Ua-54887 

Nedgravning A3674/3985 Picea/ 

Pinus 

126 ± 27 1670-1780, 1790-1940 cal. AD  Ua-54889 

Tabell 5. Samletabell over C14-dateringer fra Lund og Uppsala 

7.3 MAKROFOSSILANALYSE 

Prøvene ble analysert ved Miljöarkeologiske Laboratoriet i Umeå (MAL) (Östman 2017). Av de 

15 innsendte makrofossilprøvene var det bare to som inneholdt forkullet plantemateriale. En prøve 

fra profilet i A50 inneholdt skjell og frø fra grankongler, og i en av kokegropene, datert til romertid, 

ble det identifisert hasselnøttskall og frø fra bringebær eller bjørnebær. Ingen anlegg innhold korn 

som kunne gi informasjon om hva som ble dyrket Den sparsomme mengden forkullet materiale 

tyder på dårlige bevaringsforhold for dyrkingsrelatert materiale, noe som trolig henger sammen 

med at røysanlegget var anlagt i morene. I kokegrop A8550 (datert til yngre romertid) ble det 

identifisert hasselnøttskall og frø fra bringebær eller bjørnebær (rubusfrø). I prøven 3990, som er 

tatt ut i et kullag i profilet fra A50, består materialet utelukkende av skjell og frø fra grankongler. 

Dette viser en situasjon der kongler har blitt bruk som brensel. Kongler fungerer bra som brensel, 

og finnes ofte i kokegroper. Kull fra en prøve tatt ut i samme lag fikk datering til førromersk 

jernalder Problemstillingene rettet mot rydningsrøyser var å få frem materiale for datering, påvise 

eventuell dyrkning og hva som ble dyrket, og få frem informasjon om vegetasjonen i landskapet 

(Östman 2017). 

 
Tabell 6. Oversikt over makrofossiler identifisert av MAL (Østman 2017). 

7.4 MARKKJEMISKE ANALYSER 

De markkjemiske analysene ble også analysert ved Miljöarkeologiske Laboratoriet i Umeå (MAL) 

(Østman 2017). Området som har larvikitt (augitt-biotitt-monzonitt) i grunnen 

(http://www.ngu.no), er rik på magnetitt (jern) og apatitt (fosfor), hvilket kan bidra til økte MS-

verdier (Linderholm 2009). Ifølge NGUs bergrunnskart er området på vestsiden av Norsjø i 

Sauherad kommune geologisk kartlagt, men på østsiden består grunnen av middelskornet granittisk 



Gnr. 97/9, 10, Sauherad kommune  Saksnr. 2012/310 

 

  

 48 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

gneis, tolket som foliert granitt http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/). I Skiensområdet forekommer 

derimot larvikitt og syenitt.  

 
Prøvetype Kontekst Merknad Pn.  Datering 

Makrofossil Profil NØ-SV Markert makroprøve 
på profiltegning 

  Vikingtid 

Markkjemi/ 
humusekstraksjon 

S2, profil 
NØ/SV 

Prøve 1 på 
profiltegning  
(3c2372), 1PJ2760 

2760 Moderne 

Markkjemi/ 
humusekstraksjon 

S2, profil 
NØ/SV 

Prøve 2 på 
profiltegning  
 (3c2372), 1PJ2761  

2761 Moderne 

Markkjemi/ 
humusekstraksjon 

S2, profil 
NØ/SV 

Prøve 3 på 
profiltegning  
 (3c2372), 1PJ2762 

2762 Moderne 

Tabell 7. Prøver tatt fra øksedepotet. De tre humusekstraksjonene ga helt moderne dateringer. 

 

8 SAMMENFATNING OG VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG 

DISKUSJON 

Som nevnt innledningsvis var problemstillingen for undersøkelsen å finne ut om de registrerte 

anleggene var grav- eller rydningsrøyser. Til dette overordnede spørsmålet var det videre knyttet 

en rekke underproblemstillinger. For eventuelle rydningsrøyser var problemstillingene relatert til 

alder, spor etter dyrkningsfaser, hva som ble dyrket og hvordan landskapet har sett ut. For 

eventuelle gravrøyser var spørsmålene knyttet til gravskikk, gjenstandstyper, ritualer knyttet til 

gravleggingen eller aktiviteter som har funnet sted etter begravelsen har funnet sted. De fleste av 

disse spørsmålene har det ikke vært mulig å besvare. I sluttdiskusjonen vil jeg derfor fokusere på 

stedets deponeringshistorie. Dateringene vitner om aktivitet på det samme gjennom lange tidsrom. 

Utgravningen dokumenterte en vedvarende praksis med å plassere stein omkring en røys på et 

høydedrag. Praksisen har fortsatt opp til vår tid, og i de siste 50 år har den vært relatert til rydding 

av åkeren og i foretatt med moderne hjelpemidler som traktor. Den synlige strukturen som er 

resultat av flere tusen års rydding av stein har trolig bidratt til å opprettholde et handlingsmønster 

på stedet, men meningsinnholdet må ha endret seg gjennom tiden. 

Oppsummerende omfattet undersøkelsen av 150030 en sandblandet røys med markant 

kantkjede og plyndringsgrop. Undersøkelsen var meget krevende, med spor etter bruk av stedet 

over lang tid. Inngrep i anlegget både i forhistorisk og moderne tid, vanskeliggjorde stratigrafiske 

tolkninger. Det ble ikke påvist sikre spor etter begravelser. Gropen som er anlagt midt i røysa har 

fjernet ethvert spor eller et eventuelt gravgjemme. Det ble funnet en ildflint, trolig en omarbeidet 

dolk eller sigd, som ikke kunne relateres til noen sikker kontekst, samt en slipestein. Slike 

gjenstander er vanskelige å datere typologisk, da de har en lang bruksfase fra neolitikum til 

bronsealder/førromersk jernalder, men det kan være samtidig med det opprinnelige gravanlegget. 

Det kunne ikke påvises sekundærgraver, men ut fra form, ytre avgrensing og beliggenhet er 

anlegget tolket som en opprinnelig gravrøys. Tidsmessig spenner dateringene fra førromersk 

jernalder til nåtid, men samlet sett viser de til aktivitet i to hovedfaser: førromersk jernalder og 

yngre romertid/folkevandringstid. Fire prøver i og under røysfyllet fikk sammenfallende dateringer 

til førromersk jernalder. Det er imidlertid usikkert om disse prøvene daterer selve graven – det kan 

også dreie seg om en avsviing av området forut for, eller i forbindelse med anleggelsen av røysa. 

To prøver fra haugfyll og kantkjede fikk datering til romertid og under påbygningslagene ble det 

funnet to kokegroper som ble datert til yngre romertid/folkevandringstid. Dette kan indikere at 

http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
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gravrøysa er anlagt i romertid, eller at det har skjedd en påbygning av en opprinnelig lavere 

røysmarkering i denne perioden. Både i nordre og østre del av røysa fantes indikasjoner på en 

påbygging av røysa, med utvidelse av fotkjeden. 

Over og omkring gravminnet lå det mye oppkastet stein, tolket som rydningsrøyser. Under 

en av disse ble det funnet to TRB-økser og to mulige økseemner. Øksene lå på nedsiden av en 

jordfast granittblokk som hadde avskallinger, muligens relatert til bruk av ild. Prøver tatt fra 

rydningsrøysen over øksene ble datert mellom 1430-1630 e. Kr. Øksene lå imidlertid ikke direkte 

under rydningsrøysa, men i overgangen mellom matjordslag og undergrunn, under en rektangulær 

steinblokk. Det virker mest sannsynlig at øksene og økseemnene er intensjonelt plassert sammen, 

og dette kan tale for at nedleggingen fant sted i første halvdel av neolitikum. Verken den 

arkeologiske undersøkelsen eller de markkjemiske analysene kunne bekrefte at øksefunnet stammet 

fra en neolittisk grav. Det kan være et råstoffdepot, eller et offerfunn. I yngre steinalder, da 

strandlinjen var omkring 20 moh., har hele nedre del av Skiensvassdraget opp til Heddal og Bø 

vært en lang fjordarm, og det finnes mange løsfunn av neolittiske storredskaper i dette området 

(Groseth 2001:82-85; Mikkelsen 1974, Mikkelsen 1989:17). De fleste løsfunnene er gjort i 

tilknytning til dyrka mark, ofte i forbindelse med jordarbeid og antas å stamme fra graver 

(Mikkelsen 1989:118-120). Men neolittiske storredskaper er også påtruffet i våtmark, vann, myr, 

under eller ved store steiner og er i denne sammenheng ofte tolket som depoter (Mikkelsen 

1989:33-34; Reitan 2009:35, Østmo 1988:31-32). Sammenfatninger av større datamaterialer viser 

at rydningsrøyser ofte dannes gjennom lengre tids vedvarende praksis, og alderen kan strekke seg 

over lange tidsrom fra neolitikum/bronsealder og fram til nyere tid (Pedersen 1990, Holm 1995, 

Glørstad 2003). I Egil Mikkelsens (1989:102) diskusjon om det tidligste jordbruket fremholdes 

funn av TRB-økser som indikasjon på den tidligste jordbruksbosetningen i Norge. Disse er det flest 

av nettopp i Telemarks fjordbygder, i områder med løsavsetninger og lettdyrket jord. Mikkelsen 

(1989:131) påpeker at det eldste jordbruket er knyttet til lettdrevet jord med finkornete (leire og 

silt) og middels finkornede jordarter (silt, fin sand) og er beliggende i sørvendte hellinger med 

naturlig drenering. Lokalitet 150030 oppfyller disse kriteriene. Mikkelsen (1989:128) konkluderte 

med at det eldste jordbruket i Telemark går tilbake til minst 2800 f. 1  Kr., men tolker 

kulturindikatorene i pollendiagrammene som uttrykk for en ervervsform basert på husdyrhold og 

ikke korndyrking i tidligneolitikum. Senere undersøkelser har frembrakt pollen med datering til 

TRB-fasen flere steder i Øst-Norge (Solheim 2012:64), men nye studier tyder på at det neppe ble 

drevet jordbruk i større skala under TN (Nielsen et. al 2018). To ny-publiserte pollenstudier har 

bidratt med ny kunnskap om det forhistoriske jordbruket i Telemark (Wieckowska-Lüth et al 2017). 

Prøvene er tatt i Bamble, ca. 60 km sørvest for Gvarv. Selv om pollenanalyser i første rekke speiler 

de nærmeste omgivelsene, har analysene også generell relevans. Resultatene indikerer lav-skala 

husdyrhold og dyrking i TN. I de etterfølgende periodene av yngre steinalder er dyrkningsrelatert 

pollenpåvirkning minimal. Indikasjoner på intensivering av dyreholdet ses i prøvene fra omkring 

midten av bronsealderen. Det er imidlertid først i romertid at pollensammensetningen viser tegn til 

omfattende rydding av skog, dyrking på permanente jorder og åpent gresslandskap. Flere av 

strukturene relatert til røys A50 er datert til romertid, og trolig er det foretatt påbygninger av røysa 

i denne perioden. Et annet alternativ er at øksene er lagt ned som en sekundærdeponering i jernalder, 

eksempelvis i sammenheng med anlegning eller påbygging av gravhaugen. Offerfunn relatert til 

blokkstein, myr og elv er også vanlig i bronsealder og førromersk jernalder, i perioder da man ser 

en ekspansjon i bosetningene og jordbruket, økt rydning av utmarka og hvor større arealer tas i bruk 

som beitemark (Groseth, 2001:148 og appendiks 3). Det er også vanlig å finne neolittiske økser 

som deponeringer i stolpehull i bygninger fra jernalder (Carlie 2004:150). Et ekspanderende 

jordbruk med økt rydning av utmark og nyrydning av tidligere benyttet åkermark kan ha åpnet for 

en situasjon hvor man i større grad enn tidligere begynte å påtreffe gjenstander fra tidligere 

bosetninger og graver. Hernek (2015) viser hvordan gjenbruk av eldre steinredskaper er vanlig i 

                                                 
1 Blant annet basert på pollen av smalkjempe (Plantago Lanceolata) fra en pollensøyle tatt ut på Sagavoll 

ved Gvarv, ca. 17 km nord for undersøkelsesområdet på Lid (Mikkelsen 1989:125). 
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forbindelse med graver fra bronsealder og eldre jernalder. En studie av hundre graver og 

steinsetninger i Båhuslen viste at så mye som hvert femte anlegg inneholdt ildflint, økser eller andre 

flintartefakter. Anleggene i Herneks studie var anlagt direkte på berg. Flintgjenstandene kom derfor 

ikke fra forstyrrede boplassområder, men var intensjonelt plassert i de yngre kontekstene. Gjennom 

historisk tid ble oldsaker tillagt magisk og helbredende kraft (Carlie 2004:154-155; Christie 1837).  

Det er færre dateringer fra 500-tallet og utover. Prøver fra humuslaget i toppen av røysa 

samt et av påbygningslagene ble datert til middelalder, og de resterende rydningsrøysene og 

anleggene fikk datering til fra middelalder til nåtid. To av rydningsrøysene ble datert til 1500-tallet 

eller yngre. Ved innføringen av kristendommen opphørte haugbyggeriet og koblingen mellom 

dyrkning, død og fruktbarhet ble gradvis borte. Nå skulle de døde gravlegges i viet jord på 

kirkegården, og gravlegging og ritualer knyttet til gravhauger ble forbudt. I forbindelse med 

religionsskiftet, og de sosiale og ideologiske omveltninger dette medfører, lokaliseres imidlertid de 

første kirkene gjerne på eller nært inntil hedenske gravfelt (Andrén, 2002). Ett eksempel på mulig 

kultstedskontinuitet av denne typen finner vi i nærområdet. På Nesodden i Sauherad, som er 

lokalisert på et nes tvers ovenfor id 150030 er det anlagt en middelalderkirke oppå et gravfelt fra 

jernalder/vikingtid. Mange steder bevarer dermed sin funksjon som kultplasser selv om religionen 

og ritualene ble endret. I de gammelnorske lovene gjentas straffebestemmelser mot dyrkelse av 

gravhauger. Dette vitner om at disse tradisjonene var seiglivete, og at det var vanskelig for kirken 

å få bukt med praksisen. Grøderikdomsritualer ble av de tidlige folklorister fremholdt som en aktiv 

komponent i folketro og rituell praksis i Telemark gjennom middelalder og tidlig moderne tid 

(Resløkken og Ødemark 2016). Fra middelalder og langt opp mot vår egen tid opprettholdes 

tradisjonen med å sette ut mat og drikke på gravhauger. Men nå er det ikke lenger forfedrene man 

henvender seg til, men de underjordiske og andre vesener som holder til i røyser og berg (Omland, 

2004, s. 42-43). En annen praksis som er lite diskutert i forbindelse med deponering av stein i nyere 

tid varp. Et varp, verp, eller kast er en tradisjon om har tilkommet ved at folk har kastet sammen 

stein for å markere eller minnes en opprivende hendelse, for eksempel et mord eller en henrettelse. 

I folketroen knytter det også ofte forestillinger om at noe ondt kan skje dersom man går forbi varpet 

uten å kaste på en stein (Solheim 1952).  

I sum er det komplekse røysanlegget på Li bygget opp av mange historiske lag, både nye 

og gamle. Den store tidsdybden gjør anlegget interessant som en helhet. Anlegget på Li ligner 

kontekster som i svensk arkeologi er blitt betegnet «komplekse røysanlegg» og «steinkledde berg» 

(Lønn 2015, Petterson (red), 2015), og som kobles til fenomenet agrarkult (jf. Högrell 2002, 

Petersson 2015:10-11). Gjenbruk av komplekse steinmonumenter i et slikt perspektiv knyttes til 

hverdagspraksisen og den sykliske rytmen knyttet til årstidene, som til alle tider har vært styrende 

for å drive jordbruk. Dyrkning, grøde og koblingen til forfedrenes jord kan i dette perspektivet ses 

som viktigere aspekter ved den forhistoriske praksisen enn begravelser. Mens det å begrave de døde 

var uregelmessig forekommende hendelser, var opparbeiding av jorda og innhøsting årlige 

foreteelser som krevde stor arbeidsinnsats, hvor kanskje nettopp fellesskapet stod i sentrum. Mens 

rydning av stein kun har vært praktisk i noen perioder, kan flytting, bruk og gjenbruk av stein i 

andre faser eller situasjonelle omstendigheter, på ulike måter, ha vært meningsbærende handling.  
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10 VEDLEGG 

10.1 TILVEKSTTEKST, C60672/1-7 

Grav- og depotfunn fra yngre steinalder/jernalder/nyere tid på LI av GJÆRNES (97/9,10), 

SAUHERAD K., TELEMARK. 

 

1) Tynnakket øks av bergart. Mål: Bredde egg: 6,1 cm Bredde nakke: 4,5 cm Største  

tykkelse: 2,8 cm L: 18,6 cm. Tynnbladet, tynnakket, firesidig, rettegget, slipt bergartsøks, 

mest lik typeeksemplar i Ballin 1996 fig. 22.1 s. 26. Har trolig vært helslipt men er svært 

erodert på flere sider. Råstoffet er en tung bergart, muligens hornfels ut fra måten 

bergarten har erodert. Det kan også være mulig at eggpartiet har blitt hugget på. Det går 

en tydelig fure mellom den bevarte slipte delen og den skadede delen. 

1) Tynnakket øks av bergart. Mål: Bredde egg: 6,3 cm Bredde nakke: 4,7 cm Største  

tykkelse: 2,9 cm L: 20,2 cm. Tynnbladet, tynnakket, firesidig, rettegget, slipt bergartsøks, 

mest lik typeeksemplar i Ballin 1996 fig. 22.1 s. 26. Helslipt (også i nakkepartiet). Ingen 

spor av tilhugging, men noe erodert på den ene flatsiden. Øksen har kraftige bruksskader i 

eggen. Råstoffet er en tung bergart, trolig en diabas. 

2) Ildflint av flint. Mål: B: 1,9 L: 5,3 cm. Løsfunn av gjenstand tolket som ildflint. Begge  

sidekanter er retusjert og overflaten på begge flatsider er flateretusjert. Den ene enden er 

avglattet/rund som etter mye slitasje/bruk. Den andre enden er retusjert og har en liten 

utstående tupp bevart. Gjenstanden antas å opprinnelig ha vært en flateretusjert sigd eller 

dolk. 

3) Slipestein. Stm: 29,8 cm. Avlang og "fotsåleformet". 

4) Emne til øks. Mål: Bredde "egg": 11,2 cm Bredde "nakke": 6,3 cm Største tykkelse: 3 cm,  

L: 23,0 cm.Gjenstand knekt i to deler, som ble funnet sammen med to tynnakkede økser. 

Råstoffet er det samme som den ene av de to øksene, trolig en diabas. Emnet har form og 

størrelse som assosierer til tynnakkede økser. Det er ovalt med en avsmalnende "nakke" 

og en bred "egg". Emnet sidekanter ser ut til å være tildannet med tilhugging, men er også 

erodert slik at det er vanskelig å si sikkert. Gjenstanden er tolket som et økseemne. 

4) Emne til øks. Mål: Bredde "nakke": 5,3 cm Bredde "egg": 8,1 cm Største tykkelse: 3,2  

cm L: 25,7 cm. Gjenstand som ble funnet sammen med to tynnakkede økser. Råstoffet er 

det samme som den ene av de to øksene, trolig en diabas. Emnet har form og størrelse 

som assosierer til tynnakkede økser. Det er ovalt med en avsmalnende "nakke" og en bred 

"egg". Emnet sidekanter ser ut til å være tildannet med tilhugging, men er også erodert 

slik at det er vanskelig å si sikkert. Gjenstanden er tolket som et økseemne.  

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve fra A8520 (ildsted/kokegrop). Datert materiale:  

1P2223 Betula (Ua-54885): 1644±31 BP, 330-540 cal. AD. Vekt: 4 gram. 

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve fra kokegrop. Datert materiale: PK2766, Corylus (Ua- 

54886), 1671±29 BP, 250-280/320-430 cal. AD. Vekt: 5,6 gram. 

5) Prøve, kull. Restmateriale fra kullprøve, rydningsrøys over økser (A2074). Datert  

materiale: PK3915, Corylus (Ua-54887): 399 ±27 BP, 1430-1530/1570-1630 cal. AD.   

Vekt: 2,1 gram. 

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve. Fra A50 gravrøys, Ø-V-profil, Ø-side. Datert  

materiale PK3988: Betula (Ua-54892): 2172 ±29 BP, 360-160/130-110 cal. BC, Vekt: 2,9 

gram. 

5) Prøve, kull. Restmateriale fra kullprøve fra kontekst A3116. Datert materiale PK3986. Betula 

(Ua- 

54890): 1584 ± 28 BP, 410-550 cal. AD. Vekt: 2 gram. 

5) Prøve, kull. Restmateriale fra kullprøve, kontekst A2074 (rydningsrøys). Datert  

materiale PK3916: Betula (Ua-54888): 94 ± 27 BP, 1680-1740/1800-1930 cal. AD. Vekt:  

2,9 gram. 

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve fra kontekst A3674. Datert materiale PK3985:  
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Picea/Pinus (Ua-54889): 126 ± 27 BP, 1670-1780/1790-1940 cal. AD.Vekt: 3 gram. 

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve, fra Ø-V-profil, V-side profil gjennom gravrøys A50.  

Datert materiale PK3987: Alnus (Ua-54891) 2187 ±29 BP, 360-170 cal. BC. Vekt: 0,56 

gram. 

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve fra kantkjeden/ haugfyllet i det SV-NØ-gående profil.   

PK 4000. Alnus (MAL 17_025_011). Datering: 2200±40/ 380-170 cal. BC (LuS 12649). 

En kapsel med udatert materiale i posen  

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve gravrøys A50, profil SØ-NV, l g/hv utvaskningslag.  

PK4005/MAL nr. 17_025_015. Betula, Alnus. Datering: 2145± 40. calBC 360-280, 260-

240BC, 235-50 (LuS 12651). En kapsel med udatert materiale i posen. 

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve gravrøys A50, røysprofil, SV-NØ, haugfyll i kjernerøys.  

PK 3997. Betula (MAL 17_025_009. Datering: 1750 ± 40.140-155, 165-195, 205-395 

cal. AD (LuS 12647). En kapsel med udatert materiale i posen 

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve gravrøys A50, røysprofil, SV-NØ, haugfyll A50. PK  

3991. Betula (MAL 17_025_005). Datering: 2160 ± 40. 360-90 cal. BC (LuS 12645). En 

kapsel med udatert restmateriale i posen. 

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve gravrøys A50, røysprofil, SV-NØ, humuslag i kantkjeden  

PK 3999. Picea (MAL17_025_010). Datering: 770 ± 35. 1205-1290 cal. AD (LuS 12648) 

Røysprofil SV-NØ, påbygningslag av sand A50. PK 4002. Picea (MAL 17_025_013). 

485 ± 45. 1315-1355, 1390-1485 cal. AD (LuS 12650) 

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve gravrøys A50, røysprofil, SV-NØ, haugfyll i kjernerøys

 A50.  

PK 3996. Betula (MAL 17_025_008). Datering: 1755 ± 40,140-160, 165-200, 205- 

390 cal. AD (LuS 12646). 

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve øksedepot, profil NØ-SV, A2293. PK 2759. Betula +  

Alnus (MAL17_025_002). Datering: 1115 ± 40. 775-795, 800-845, 860-1020 cal. AD 

(LuS12640) 

5) Prøve, kull. Udatert restmateriale kull fra kontekst A3116. PK 3986. Acer.  

6) Prøve, makro.  Restmateriale, røysprofil, SØ-NV, humuslag. PM3990. Granbar og  konglefrø,  

Picea (MAL nr. 17_025_005). Datering: 140 ± 40. 1665-1785, 1795-1895, 1900-1950 

cal. AD (LuS 12644) 

7) 3 prøver, jordkjemi. Alle analysert og datert: 

PJ2760, Øksedepot S2, profil NØ-SV, C2372: Analysert for jordkjemi, 1,1 mg datert: 

1.045±0.006 fM, 1956-1957, 2007-2008 cal AD (LuS 12641) 

PJ2761, Øksedepot S2, profil NØ-SV, C2372: Analysert for jordkjemi, 1,0 mg datert: 

1.025±0.006 fM, 1955-1956 cal AD (LuS 12642) 

PJ2762, Øksedepot S2, profil NØ-SV, C2372: Analysert for jordkjemi, 0,9 mg datert: 

1.049±0.006 fM, 1956-1957, 2007-2008 cal AD (LuS 12643) 

 

Funnomstendighet:  

I forbindelse med utbedring av Riksvei 36 gjennom Midt-Telemark, foretok Kulturhistorisk 

Museum i perioden 27. juli til 18. september 2015 undersøkelser av et komplekst røysanlegg samt 

en rydningsrøys i Sauherad og Nome kommuner. Statens vegvesen var tiltakshaver. Den 

overordnede problemstillingen for undersøkelsen var å avklare hvorvidt tre registrerte lokaliteter 

med røyser var grav- eller rydningsrøyser, omfattet en utplyndret gravrøys med flere 

påbygningsfaser, rydningsrøyser og mindre steinstrukturer. Seks C14-analyser fra ulike deler av 

røysanlegget gav dateringer til førromersk jernalder, romertid, middelalder og 1800-tallet. Under 

en rydningsrøys ble det dessuten funnet to slipte, tynnakkede bergartsøkser som på typologisk 

grunnlag kunne tidfestes til traktbegerkultur (ca. 3800-3300 f. Kr.).  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten lå på et høydedrag rett sør for Riksvei 36, 175 meter øst  

for innkjøringen til Myrlandvegen. 
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Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 511232, 87, Ø: 6579292,  

52.  

 

LokalitetsID: 150030 

 

Innberetning/litteratur: Mansrud, A. Rapport arkeologisk utgravning. Komplekst røysanlegg 

med gravrøys, rydningsrøyser og øksedepot. Li, 97/9, 10, Åros, 98/5, Ullvika øvre 39/41. 

Sauherad og Nome kommuner, Telemark 

 

Funnet av: Anja Mansrud 

 

Funnår: 2015 

 

Katalogisert av: Anja Mansrud. 

 

 

 
 

 

1) Tynnakket øks av bergart. Mål: Bredde egg: 6,1 cm Bredde nakke: 4,5 cm Største  

tykkelse: 2,8 cm L: 18,6 cm. Tynnbladet, tynnakket, firesidig, rettegget, slipt bergartsøks, 

mest lik typeeksemplar i Ballin 1996 fig. 22.1 s. 26. Har trolig vært helslipt men er svært 

erodert på flere sider. Råstoffet er en tung bergart, muligens hornfels ut fra måten 

bergarten har erodert. Det kan også være mulig at eggpartiet har blitt hugget på. Det går 

en tydelig fure mellom den bevarte slipte delen og den skadede delen. 

1) Tynnakket øks av bergart. Mål: Bredde egg: 6,3 cm Bredde nakke: 4,7 cm Største  

tykkelse: 2,9 cm L: 20,2 cm.Tynnbladet, tynnakket, firesidig, rettegget, slipt bergartsøks, 

mest lik typeeksemplar i Ballin 1996 fig. 22.1 s. 26. Helslipt (også i nakkepartiet). Ingen 

spor av tilhugging, men noe erodert på den ene flatsiden. Øksen har kraftige bruksskader i 

eggen. Råstoffet er en tung bergart, trolig en diabas. 

2) Ildflint av flint. Mål: B: 1,9 L: 5,3 cm. Løsfunn av gjenstand tolket som ildflint. Begge  

sidekanter er retusjert og overflaten på begge flatsider er flateretusjert. Den ene enden er 

avglattet/rund som etter mye slitasje/bruk. Den andre enden er retusjert og har en liten 

utstående tupp bevart. Gjenstanden antas å opprinnelig ha vært en flateretusjert sigd eller 

dolk. 

3) Slipestein. Stm: 29,8 cm. Avlang og "fotsåleformet". 

4) Emne til øks. Mål: Bredde "egg": 11,2 cm Bredde "nakke": 6,3 cm Største tykkelse: 3 cm,  

L: 23,0 cm.Gjenstand knekt i to deler, som ble funnet sammen med to tynnakkede økser. 

Råstoffet er det samme som den ene av de to øksene, trolig en diabas. Emnet har form og 

størrelse som assosierer til tynnakkede økser. Det er ovalt med en avsmalnende "nakke" 

og en bred "egg". Emnet sidekanter ser ut til å være tildannet med tilhugging, men er også 

erodert slik at det er vanskelig å si sikkert. Gjenstanden er tolket som et økseemne. 

4) Emne til øks. Mål: Bredde "nakke": 5,3 cm Bredde "egg": 8,1 cm Største tykkelse: 3,2  

cm L: 25,7 cm. Gjenstand som ble funnet sammen med to tynnakkede økser. Råstoffet er 

det samme som den ene av de to øksene, trolig en diabas. Emnet har form og størrelse 

som assosierer til tynnakkede økser. Det er ovalt med en avsmalnende "nakke" og en bred 

"egg". Emnet sidekanter ser ut til å være tildannet med tilhugging, men er også erodert 

slik at det er vanskelig å si sikkert. Gjenstanden er tolket som et økseemne.  

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve fra A8520 (ildsted/kokegrop). Datert materiale:  

1P2223 Betula (Ua-54885): 1644±31 BP, 330-540 cal. AD. Vekt: 4 gram. 

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve fra kokegrop. Datert materiale: PK2766, Corylus (Ua- 
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54886), 1671±29 BP, 250-280/320-430 cal. AD. Vekt: 5, 6 gram. 

5) Prøve, kull. Restmateriale fra kullprøve, rydningsrøys over økser (A2074). Datert  

materiale: PK3915, Corylus (Ua-54887): 399 ±27 BP, 1430-1530/1570-1630 cal. AD.   

Vekt: 2,1 gram. 

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve. Fra A50 gravrøys, Ø-V-profil, Ø-side. Datert  

materiale PK3988: Betula (Ua-54892): 2172 ±29 BP, 360-160/130-110 cal. BC, Vekt: 2,9 

gram. 

5) Prøve, kull. Restmateriale fra kullprøve fra kontekst A3116. Datert materiale PK3986 

 Betula (Ua-54890): 1584 ± 28 BP, 410-550 cal. AD. Vekt: 2 gram. 

5) Prøve, kull. Restmateriale fra kullprøve, kontekst A2074 (rydningsrøys). Datert  

materiale PK3916: Betula (Ua-54888): 94 ± 27 BP, 1680-1740/1800-1930 cal. AD. Vekt:  

2,9 gram. 

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve fra kontekst A3674. Datert materiale PK3985:  

Picea/Pinus (Ua-54889): 126 ± 27 BP, 1670-1780/1790-1940 cal. AD.Vekt: 3 gram. 

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve, fra Ø-V-profil, V-side profil gjennom gravrøys A50.  

Datert materiale PK3987: Alnus (Ua-54891) 2187 ±29 BP, 360-170 cal. BC. Vekt: 0,56 

gram. 

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve fra kantkjeden/ haugfyllet i det SV-NØ-gående profil.   

PK 4000. Alnus (MAL 17_025_011). Datering: 2200±40/ 380-170 cal. BC (LuS 12649). 

En kapsel med udatert materiale i posen  

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve gravrøys A50, profil SØ-NV, l g/hv utvaskningslag.  

PK4005/MAL nr. 17_025_015. Betula, Alnus. Datering: 2145± 40. calBC 360-280, 260-

240BC, 235-50 (LuS 12651). En kapsel med udatert materiale i posen. 

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve gravrøys A50, røysprofil, SV-NØ, haugfyll i kjernerøys.  

PK 3997. Betula (MAL 17_025_009. Datering: 1750 ± 40.140-155, 165-195, 205-395 

cal. AD (LuS 12647). En kapsel med udatert materiale i posen 

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve gravrøys A50, røysprofil, SV-NØ, haugfyll A50. PK  

3991. Betula (MAL 17_025_005). Datering: 2160 ± 40. 360-90 cal. BC (LuS 12645). En 

kapsel med udatert restmateriale i posen. 

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve gravrøys A50, røysprofil, SV-NØ, humuslag i kantkjeden  

PK 3999. Picea (MAL17_025_010). Datering: 770 ± 35. 1205-1290 cal. AD (LuS 12648) 

Røysprofil SV-NØ, påbygningslag av sand A50. PK 4002. Picea (MAL 17_025_013). 

485 ± 45. 1315-1355, 1390-1485 cal. AD (LuS 12650) 

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve gravrøys A50, røysprofil, SV-NØ, haugfyll i kjernerøys

 A50. PK 3996. Betula (MAL 17_025_008). Datering: 1755 ± 40,140-160, 165-200, 205- 

390 cal. AD (LuS 12646). 

5) Prøve, kull. Restmateriale kullprøve øksedepot, profil NØ-SV, A2293. PK 2759. Betula +  

Alnus (MAL17_025_002). Datering: 1115 ± 40. 775-795, 800-845, 860-1020 cal. AD 

(LuS12640) 

5) Prøve, kull. Udatert restmateriale kull fra kontekst A3116. PK 3986. Acer.  

6) Prøve, makro.  Rstmateriale, røysprofil, SØ-NV, humuslag. PM3990. Granbar og    konglefrø,  

Picea (MAL nr. 17_025_005). Datering: 140 ± 40. 1665-1785, 1795-1895, 1900-1950 

cal. AD (LuS 12644) 

 

Funnomstendighet:  

I forbindelse med utbedring av Riksvei 36 gjennom Midt-Telemark, foretok Kulturhistorisk 

Museum i perioden 27. juli til 18. september 2015 arkeologiske undersøkelser i Sauherad og Nome 

kommuner.  En rydningsrøys, samt et komplekst røysanlegg som omfattet en utplyndret gravrøys 

med flere påbygningsfaser, rydningsrøyser og mindre steinstrukturer, ble gravd ut på gården Li i 

Sauherad (id150030). Seks C14-analyser fra røysanlegget gav dateringer til førromersk jernalder, 

romertid, middelalder og nyere tid. Under en rydningsrøys ble det dessuten funnet to slipte, 

tynnakkede bergartsøkser som på typologisk grunnlag kunne tidfestes til traktbegerkultur (ca. 
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3800-3300 f. Kr.). I søndre del av veitraseen, på gården Ullvika i Nome kommune ble det undersøkt 

en rydningsrøys (id 150021). En kullprøve daterte anlegget til eldre bronsealder/førromersk 

jernalder. 

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten lå på et høydedrag rett sør for Riksvei 36, 175 meter øst  

for innkjøringen til Myrlandvegen. 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 511232, 87, Ø: 6579292,  

52.  

 

LokalitetsID: 15002 

Innberetning/litteratur: Mansrud, A. Rapport arkeologisk utgravning. Komplekst røysanlegg 

med gravrøys, rydningsrøyser og øksedepot. Li, 97/9, 10, Åros, 98/5, Ullvika øvre 39/41. 

Sauherad og Nome kommuner, Telemark 

Funnet av: Anja Mansrud 

Funnår: 2015. 

Katalogisert av: Anja Mansrud. 

10.2 TILVEKSTTEKST C60673/1 

Rydningsrøys fra Ullevika av SANDNES NEDRE (39/41), NOME K., TELEMARK. 

1) prøve, kull. Restmateriale fra kullprøve fra rydningsrøys (A21065). Datering PK200052: 

Betula,2 473 ±29 BP, Ua-5489. Vekt: 6,3 gram. Datering: Bronsealder 

Funnomstendighet:  

I forbindelse med utbedring av Riksvei 36 gjennom Midt-Telemark, foretok Kulturhistorisk 

Museum i perioden 27. juli til 18. september 2015 arkeologiske undersøkelser i Sauherad og Nome 

kommuner.  En rydningsrøys, samt et komplekst røysanlegg som omfattet en utplyndret gravrøys 

med flere påbygningsfaser, rydningsrøyser og mindre steinstrukturer, ble gravd ut på gården Li i 

Sauherad (id150030). Seks C14-analyser fra røysanlegget gav dateringer til førromersk jernalder, 

romertid, middelalder og nyere tid. Under en rydningsrøys ble det dessuten funnet to slipte, 

tynnakkede bergartsøkser som på typologisk grunnlag kunne tidfestes til traktbegerkultur (ca. 

3800-3300 f. Kr.). I søndre del av veitraseen, på gården Ullvika i Nome kommune ble det undersøkt 

en rydningsrøys (id 150021). En kullprøve daterte anlegget til eldre bronsealder/førromersk 

jernalder. 

 

Orienteringsoppgave: Rydningsrøysen lå i nedkant av et lite jorde, ca. 50 meter nord for 

innkjøringen til eiendommen fra Rv36, nordøst for våningshuset og rett vest for RV 36. Adressen 

er Sauheradvegen 583 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 513442,30, Ø: 6575988, 79. 

LokalitetsID: 15002 

Innberetning/litteratur: Mansrud, A. Rapport arkeologisk utgravning. Komplekst røysanlegg 

med gravrøys, rydningsrøyser og øksedepot. Li, 97/9, 10, Åros, 98/5, Ullvika øvre 39/41. 

Sauherad og Nome kommuner, Telemark 

Funnet av: Anja Mansrud, KHM, Gråfjellprosjektet/Rena elv.. 

Funnår: 2015. 
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Katalogisert av: Anja Mansrud. 
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10.3 TEGNINGER 
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10.4 FOTOLISTE 

Filnavn Motiv Sett 
mot 

Fotograf Opptaksdato 

Cf34917_0001.JPG Oversiktsfoto før oppstart, lokaliteten var tilgrodd av gress og 
bringebærkratt 

N Anja 
Mansrud 

28.07.2015 

Cf34917_0002.JPG Oversiktsfoto før oppstart, lokaliteten var tilgrodd av gress og 
bringebærkratt 

N Anja 
Mansrud 

28.07.2015 

Cf34917_0003.JPG Marit Johansson og Mikael Bjerkestrand fjerner vegetasjon på 
røysa 

NØ Anja 
Mansrud 

28.07.2015 

Cf34917_0004.JPG Fjerning av vegetasjon på røysa med hjelp av ansatte fra Kaasa 
Entreprenør 

Ø Anja 
Mansrud 

28.07.2015 

Cf34917_0005.JPG Fjerning av vegetasjon på røysa med hjelp av ansatte fra Kaasa 
Entreprenør 

Ø Anja 
Mansrud 

28.07.2015 

Cf34917_0006.JPG Utsyn over Sauherad-landskapet fra røysa Ø Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0007.JPG Plyndringsgrop fylt med stein på toppen av røys A50 NØ Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0008.JPG Røys A50 før avtorving, sett nedenfra og mot NØ NØ Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0009.JPG Utsyn over Norsjø fra toppen av røys A50 sett mot N. Foran i bildet 
ses flere store steiner som er plassert her av grunneiers familie 

N Anja 
Mansrud 

29.07.2015 
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Cf34917_0010.JPG Innmålingsdokumentasjon før avtorving, Anne Scheffler i 
bakgrunnen. Til venstre en stor rydningsrøys 

S Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0011.JPG Anne Scheffler måler inn   Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0012.JPG Oversiktsbilde av røysa mot N, med rydningsstein på toppen. Utsyn 
mot Norsjø 

N Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0013.JPG Utsyn mot Norsjø, sett mot NØ NØ Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0014.JPG Oversiktsbilder av rydningsrøyser før oppstart. Under røysa til 
høyre i bildet, foran den store blokksteinen, ble de neolittiske 
øksene påtruffet. 

NV Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0015.JPG Oversiktsbilder av rydningsrøyser før oppstart. NV Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0016.JPG Oversiktsbilder av rydningsrøyser før oppstart. S Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0017.JPG Oversiktsbilder av rydningsrøyser før oppstart. V Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0018.JPG Oversiktsbilder av rydningsrøyser før oppstart. S Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0019.JPG Oversiktsbilder av rydningsrøyser før oppstart. S Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0020.JPG Rydningsrøys på toppen av røysa, delvis oppi plyndringshullet S Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0021.JPG Sjakt gravd av SSV i forbindelse med boreprøve Ø Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0022.JPG Oppgravde masser fra sjakt gravd av SSV i forbindelse med 
boreprøve 

S Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0023.JPG Røysas beliggenhet i landskapet. Anne Scheffler står på toppen av 
røysa 

V Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0024.JPG Røysas beliggenhet i landskapet. Anne Scheffler står på toppen av 
røysa 

SØ Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0025.JPG Oversiktsbilder av rydningsrøyser før oppstart. Ø Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0026.JPG Oversiktsbilder av rydningsrøyser før oppstart. Ø Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0027.JPG Oversiktsbilder av rydningsrøyser før oppstart. Under denne røysa i 
front, foran den store blokksteinen, ble de neolittiske øksene 
påtruffet. 

SØ Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0028.JPG Røys i vakkert vær, sett mot S S Anja 
Mansrud 

29.07.2015 

Cf34917_0029.JPG Michael Bjerkestrand har startet på avtorvingen av lokalitet 150030   Anja 
Mansrud 

05.08.2015 

Cf34917_0030.JPG Marit Johansson har startet på avtorvingen av lokalitet 150030   Anja 
Mansrud 

05.08.2015 

Cf34917_0031.JPG Michael Bjerkestrand og Marit Johansson har startet på 
avtorvingen av lokalitet 150030 

  Anja 
Mansrud 

05.08.2015 

Cf34917_0032.JPG Michael Bjerkestrand og Marit Johansson har startet på 
avtorvingen av lokalitet 150030 

  Anja 
Mansrud 

05.08.2015 

Cf34917_0033.JPG Michael Bjerkestrand krafser frem to neolittiske økser!   Anja 
Mansrud 

06.08.2015 

Cf34917_0034.JPG Funnsted for de to øksene sett mot SV, med øksene in situ SV Anja 
Mansrud 

06.08.2015 

Cf34917_0035.JPG Funnsted for de to øksene sett mot SV, med øksene in situ SV Anja 
Mansrud 

06.08.2015 

Cf34917_0036.JPG Nærbilde av de to øksene slik de lå da de ble funnet SV Anja 
Mansrud 

06.08.2015 

Cf34917_0037.JPG Nærbilde av de to øksene slik de lå da de ble funnet SV Anja 
Mansrud 

06.08.2015 

Cf34917_0038.JPG Nærbilde av de to øksene slik de lå da de ble funnet SV Anja 
Mansrud 

06.08.2015 

Cf34917_0039.JPG Glade arkeologer:  Marit Johansson, Michael Bjerkestrand, Anne 
Scheffler og gravemaskinist Kenneth Rulnes 

  Anja 
Mansrud 

06.08.2015 

Cf34917_0040.JPG Michael Bjerkestrand beundrer øksene   Anja 
Mansrud 

06.08.2015 

Cf34917_0041.JPG Nærbilde funnstedet for økser, sett mot SV SV Anja 
Mansrud 

06.08.2015 
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Cf34917_0042.JPG Store stein funnet i overkant av øksene   Anja 
Mansrud 

06.08.2015 

Cf34917_0043.JPG Store stein funnet i overkant av øksene   Anja 
Mansrud 

06.08.2015 

Cf34917_0044.JPG Store stein funnet i overkant av øksene   Anja 
Mansrud 

06.08.2015 

Cf34917_0045.JPG Store stein funnet i overkant av øksene   Anja 
Mansrud 

06.08.2015 

Cf34917_0046.JPG Store stein funnet i overkant av øksene   Anja 
Mansrud 

06.08.2015 

Cf34917_0047.JPG Marit Johansson og Michael Bjerkestrand avtorver røys A50   Anja 
Mansrud 

06.08.2015 

Cf34917_0048.JPG Marit Johansson, Michael Bjerkestrand og Anja Mansrud avtorver 
røys A50 

  Anja 
Mansrud 

06.08.2015 

Cf34917_0049.JPG Anne Scheffler renser opp toppen av røys A50   Anja 
Mansrud 

07.08.2015 

Cf34917_0050.JPG Marit Johansson og Michael Bjerkestrand avtorver området 
nordvest for røys A50 

  Anja 
Mansrud 

07.08.2015 

Cf34917_0051.JPG Anne Scheffler på toppen av røys A50   Anja 
Mansrud 

07.08.2015 

Cf34917_0052.JPG Anne Scheffler på toppen av røys A50   Anja 
Mansrud 

07.08.2015 

Cf34917_0053.JPG Røys A50 under opprensning sett mot SV SV Anja 
Mansrud 

07.08.2015 

Cf34917_0054.JPG Anne Scheffler og Marit Johansson renser opp røys A50 NØ Anja 
Mansrud 

10.08.2015 

Cf34917_0055.JPG Anne Scheffler og Marit Johansson renser opp røys A50 NØ Anja 
Mansrud 

10.08.2015 

Cf34917_0056.JPG Anne Scheffler og Marit Johansson renser opp røys A50 NV Anja 
Mansrud 

10.08.2015 

Cf34917_0057.JPG Oversikt røys A50 under opprensing sett mot NØ NØ Anja 
Mansrud 

10.08.2015 

Cf34917_0058.JPG Oversikt røys A50 under opprensing sett mot Ø Ø Anja 
Mansrud 

10.08.2015 

Cf34917_0059.JPG Funnområde for neolittiske økser under opprensing sett mot SV SV Anja 
Mansrud 

10.08.2015 

Cf34917_0060.JPG Røys A50 under opprensing. Anne Scheffler, Michael Bjerkestrand 
og Marit Johansson rensr opp 

  Anja 
Mansrud 

10.08.2015 

Cf34917_0061.JPG Røys A50 etter opprensing sett mot N N Anja 
Mansrud 

12.08.2015 

Cf34917_0062.JPG Røys A50 etter opprensing sett mot NØ NØ Anja 
Mansrud 

12.08.2015 

Cf34917_0063.JPG Røys A50 etter opprensing sett mot SØ SØ Anja 
Mansrud 

12.08.2015 

Cf34917_0064.JPG Funnområde for neolittiske økser under opprensing sett mot Ø Ø Anja 
Mansrud 

12.08.2015 

Cf34917_0065.JPG Røys A50 etter opprensing sett mot Ø. I forgrunnen ses 
rydningsrøysen A2074 

Ø Anja 
Mansrud 

12.08.2015 

Cf34917_0066.JPG Funnområde for neolittiske økser under opprensing sett mot SV SV Anja 
Mansrud 

12.08.2015 

Cf34917_0067.JPG Funnområde for neolittiske økser under opprensing sett mot SV SV Anja 
Mansrud 

12.08.2015 

Cf34917_0068.JPG Funnområde for neolittiske økser under opprensing sett mot SV SV Anja 
Mansrud 

12.08.2015 

Cf34917_0069.JPG Bunn av rydningsrøys 1304 sør for funnområdet for neolittiske 
økser, sett mot Ø. Røysa har ligget over øksene. 

Ø Anja 
Mansrud 

12.08.2015 

Cf34917_0070.JPG Bunn av rydningsrøys 1304 sør for funnområdet for neolittiske 
økser, sett mot Ø. Røysa har ligget over øksene 

Ø Anja 
Mansrud 

12.08.2015 

Cf34917_0071.JPG Funnområde for neolittiske økser V Anja 
Mansrud 

13.08.2015 

Cf34917_0072.JPG Anne Scheffler og Michael Bjerkestrand graver ut økseemner in 
situ 

  Anja 
Mansrud 

13.08.2015 

Cf34917_0073.JPG Anne Scheffler og Michael Bjerkestrand graver ut økseemner in 
situ 

  Anja 
Mansrud 

13.08.2015 

Cf34917_0074.JPG Økseemne in situ   Anja 
Mansrud 

13.08.2015 
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Cf34917_0075.JPG Anne Scheffler og Michael Bjerkestrand graver ut øksedepotet   Anja 
Mansrud 

13.08.2015 

Cf34917_0076.JPG Røys 2074 sett mot NV NV Anja 
Mansrud 

18.08.2015 

Cf34917_0077.JPG Et anlegg identifisert som mulig grav, avskrevet etter snitting, sett 
mot SV 

SV Anja 
Mansrud 

18.08.2015 

Cf34917_0078.JPG Røys A50 under opprensing sett mot sør. Anne Scheffler og 
Michael Bjerkestrand graver. Øksedepotet ligger under 
presenningen til venstre i bildet 

S Anja 
Mansrud 

18.08.2015 

Cf34917_0079.JPG Røys A50 under opprensing sett mot nord. Anne Scheffler og 
Michael Bjerkestrand graver. 

N Anja 
Mansrud 

18.08.2015 

Cf34917_0080.JPG Et anlegg identifisert som mulig grav, omtolket til rydningsrøys 
etter snitting. Anleggsnummer 6002. Sett mot NV 

NV Anja 
Mansrud 

20.08.2015 

Cf34917_0081.JPG Et anlegg identifisert som mulig grav, omtolket til rydningsrøys 
etter snitting. Anleggsnummer 6002. Sett mot NØ 

NØ Anja 
Mansrud 

20.08.2015 

Cf34917_0082.JPG Mikael Bjerkestrand renser opp plyndringshullet sentralt i røys A50   Anja 
Mansrud 

20.08.2015 

Cf34917_0083.JPG Oversikt plyndringshullet i røys A50  før tømming av påkastet stein, 
sett mot NV 

NV Anja 
Mansrud 

20.08.2015 

Cf34917_0084.JPG Oversikt plyndringshullet i røys A50  før tømming av påkastet stein, 
sett mot NØ 

NØ Anja 
Mansrud 

20.08.2015 

Cf34917_0085.JPG Arbeidsbilde. Marit Johansson, Zanette T. Glørstad, Michael 
Bjerkestrand og Anne Scheffler renser opp røysområdet 

  Anja 
Mansrud 

20.08.2015 

Cf34917_0086.JPG Arbeidsbilde. Zanette T. Glørstad, Michael Bjerkestrand og Anne 
Scheffler renser opp røysområdet 

  Anja 
Mansrud 

21.08.2015 

Cf34917_0087.JPG Arbeidsbilde, utgravning av sørlig kakestykke, sett mot S. Anne 
Scheffler og Sindre Arnkværn (TFK) avdekker med maskin 

  Anja 
Mansrud 

26.08.2015 

Cf34917_0088.JPG Plan, ildsted/kokegrop 8520, på vestsiden av røys A50. Sett mot 
NØ 

NØ Anja 
Mansrud 

26.08.2015 

Cf34917_0089.JPG Plan, Ildsted/kokegrop 8520, på vestsiden av røys A50. Sett mot 
SV 

SV Anja 
Mansrud 

26.08.2015 

Cf34917_0090.JPG Nordsiden av røys A50 etter opprensning, hjelpeprofil satt ut.   Anja 
Mansrud 

26.08.2015 

Cf34917_0091.JPG Nordsiden av røys A50 etter opprensning, profil og hjelpeprofil satt 
ut. Sindre Arnkværn (TFK) arbeider på sørsiden med maskinen, 
Anne Scheffler til ventstre i bildet 

  Anja 
Mansrud 

26.08.2015 

Cf34917_0092.JPG Det sørlige kakestykket av røys A50, med velbevart kantkjede SØ Anja 
Mansrud 

26.08.2015 

Cf34917_0093.JPG Profil, ildsted/kokegrop 8520, sett mot NØ NØ Anne 
Scheffler 

27.08.2015 

Cf34917_0094.JPG Profil, ildsted/kokegrop 8520, sett mot NØ NØ Anne 
Scheffler 

27.08.2015 

Cf34917_0095.JPG Røys med regnbue, sett mot N N Anja 
Mansrud 

27.08.2015 

Cf34917_0096.JPG Røys med regnbue, sett mot N N Anja 
Mansrud 

27.08.2015 

Cf34917_0097.JPG Røys med regnbue, sett mot N, og Svein som graver N Anja 
Mansrud 

27.08.2015 

Cf34917_0098.JPG Line Grindkåsa (TFK) og Mikael Bjerkestrand avdekker med maskin   Anja 
Mansrud 

27.08.2015 

Cf34917_0099.JPG Det vestlige kakestykket av røys A50 under utgravning   Anja 
Mansrud 

27.08.2015 

Cf34917_0100.JPG Det vestlige kakestykket av røys A50 sett mot NØ. I forgrunnen 
ses undergrunnen (grå silt) mot haugfyllet (rød silt og stein). Den 
store kantkjeden ligger oppå det røde haugfyllet 

NØ Anja 
Mansrud 

27.08.2015 

Cf34917_0101.JPG Plan kokegrop 8550, sett mot nord N Anne 
Scheffler 

27.08.2015 

Cf34917_0102.JPG Plan kokegrop 8550, sett mot sørvest SV Anne 
Scheffler 

28.08.2015 

Cf34917_0103.JPG Strukturene 8550 og 8520 og deres plassering på feltet, delvis i og  
under røysfyllet 

NØ Anne 
Scheffler 

28.08.2015 

Cf34917_0104.JPG Oversiktsbilde av det neolittiske anlegget etter Sveins opprensing, 
sett mot SV 

SV Svein V. 
Nielsen 

01.09.2015 

Cf34917_0105.JPG Øksene sammen med økseemnene, nærbilder. NV Svein V. 
Nielsen 

01.09.2015 

Cf34917_0106.JPG Øksene sammen med økseemnene, nærbilder. NV Svein V. 
Nielsen 

01.09.2015 
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Cf34917_0107.JPG Øksene sammen med økseemnene, nærbilder. NV Svein V. 
Nielsen 

01.09.2015 

Cf34917_0108.JPG Øksene sammen med økseemnene, nærbilder. NV Svein V. 
Nielsen 

01.09.2015 

Cf34917_0109.JPG Oversiktsbilde av det neolittiske anlegget etter Sveins opprensing, 
med nordpil 

  Svein V. 
Nielsen 

01.09.2015 

Cf34917_0110.JPG Oversiktsbilde av det neolittiske anlegget etter Sveins opprensing, 
med nordpil 

  Svein V. 
Nielsen 

01.09.2015 

Cf34917_0111.JPG Oversiktsbilde av det neolittiske anlegget etter Sveins opprensing, 
med nordpil 

  Svein V. 
Nielsen 

01.09.2015 

Cf34917_0112.JPG Nordre del av røysa etter at de oppgravde massene fra 
plyndringsgropa er blitt fjernet 

SØ Anja 
Mansrud 

01.09.2015 

Cf34917_0113.JPG Anja Mansrud måler inn   Anja 
Mansrud 

02.09.2015 

Cf34917_0114.JPG Oversiktfoto av det neolittiske anlegget før utgravning, med nordpil   Anja 
Mansrud 

02.09.2015 

Cf34917_0115.JPG Oversiktfoto av det neolittiske anlegget før utgravning, med nordpil   Anja 
Mansrud 

02.09.2015 

Cf34917_0116.JPG Oversiktfoto av det neolittiske anlegget før utgravning, med nordpil   Anja 
Mansrud 

02.09.2015 

Cf34917_0117.JPG Oversiktsfoto sørlig del av røys etter at humuslag og tilhørende 
stein er fjernet. Bemerk at steinlaget er kompakt og virker helt 
urørt i dette nivået 

N Anja 
Mansrud 

03.09.2015 

Cf34917_0118.JPG Oversiktsfoto sørlig del av røys etter at humuslag og tilhørende 
stein er fjernet. Bemerk at steinlaget er kompakt og virker helt 
urørt i dette nivået 

  Anja 
Mansrud 

03.09.2015 

Cf34917_0119.JPG Mikael Bjerkestrand og Marit Johansson avdekker den østlige 
kvadranten av røysa 

  Anja 
Mansrud 

03.09.2015 

Cf34917_0120.JPG Den vestlige kvadranten med mulig påbygging eller struktur i 
nedkant av den opprinnelige kantkjeden. Med innmålte 
referansepunkter 2BG2242, 2BG2243, 2BG2244. Bemerk steinlaget 
mot vest hvor det hellene terrenget er fyllt ut/bygget opp med 
større stein innenfor kantkjeden. Utenfor dette området ligger nok 
en påbygging, alternativt er det en eldre fase eller en 
sekundærgrav 

  Anja 
Mansrud 

03.09.2015 

Cf34917_0121.JPG Oversiktsfoto av den vestlige delen av røysa etter at to lag stein 
var fjernet 

NV Anja 
Mansrud 

03.09.2015 

Cf34917_0122.JPG Marit Johansson avdekker den østlige kvadranten av røysa. I 
bakgrunnen jobber Svein V. Nielsen med øksedepotet 

  Anja 
Mansrud 

03.09.2015 

Cf34917_0123.JPG Oversiktsfoto nordlige del av røys etter at humuslag og tilhørende 
stein er fjernet. Bemerk at steinlaget er mindre kompakt i denne 
kvadranten 

  Anja 
Mansrud 

03.09.2015 

Cf34917_0124.JPG Svein V. Nielsen sålder   Anja 
Mansrud 

04.09.2015 

Cf34917_0125.JPG Oversiktsfoto østlig del av røys etter at humuslag og tilhørende 
stein er fjernet. Bemerk den opprinnelige kantkjeden som ligger 
noe dypere ned i undergrunnen foran målestokken. I forgrunnen 
ses en påbygging av stein og humusmasser. 

  Anja 
Mansrud 

04.09.2015 

Cf34917_0126.JPG Claudia Gonzales renser opp den mulige kjernerøysa under A2074   Anja 
Mansrud 

08.09.2015 

Cf34917_0127.JPG Oppspadd kokegrop (A8550) i vestlig kvadrant, profil mot nordøst.   Anja 
Mansrud 

08.09.2015 

Cf34917_0128.JPG Plan, mulige strukturer 1 (til høyre) og 2 (til venstre) ved jordfast 
stein nord for røysa. Bildet er dårlig pga skarpt lys. Opprensingen 
viste at de to strukturene er adskilte og relatert til hver sin 
Steinpakning/fyllskifte, som ligger godt nedi undergrunnen. Begge 
strukturer er godt og grundig renset opp. Innenfor hver 
steinpakning er det en fyllskifte med humusholdig grå sand. Helt til 
venstre i bildet ses også profilen gjennom det opprinnelige antatte 
anlegget S4 

  Anja 
Mansrud 

08.09.2015 

Cf34917_0129.JPG Line Grindkåsa og Stefano Dell'Aitante graver dypere ned i lag 2 
(røysfyllet). I dette laget fremkommer flere store stein, hvorav en 
ses i forgrunnen i bildet. 

  Anja 
Mansrud 

08.09.2015 

Cf34917_0130.JPG Bunnen av lag 2 (røysfyllet, bestående av silt/steinlag) i det sørlige 
kakestykket. Det er slutt på steinpakningen, kun kantkjeden 
gjenstår. 

  Anja 
Mansrud 

08.09.2015 
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Cf34917_0131.JPG Line Grindkåsa (TFK)  og Stefano Dell'Aitante graver dypere ned i 
lag 2 (røysfyllet). 

  Anja 
Mansrud 

08.09.2015 

Cf34917_0132.JPG Steinpakningen/kjernerøysa inne i S3 etter opprensing.   Anja 
Mansrud 

08.09.2015 

Cf34917_0133.JPG Steinpakningen/kjernerøysa inne i S3 etter opprensing.   Anja 
Mansrud 

08.09.2015 

Cf34917_0134.JPG Svein V. Nielsen tegner profilet gjennom øksedepotet   Anja 
Mansrud 

08.09.2015 

Cf34917_0135.JPG Svein V. Nielsen tegner profilet gjennom øksedepotet   Anja 
Mansrud 

08.09.2015 

Cf34917_0136.JPG Profil gjennom øksedepotet (NV-SØ-gående sjakt) NNV Svein V. 
Nielsen 

08.09.2015 

Cf34917_0137.JPG Profil gjennom øksedepotet (NØ-SV-gående sjakt) Ø Svein V. 
Nielsen 

09.09.2015 

Cf34917_0138.JPG Profil gjennom øksedepotet  (NØ-SV-gående sjakt) Ø Svein V. 
Nielsen 

09.09.2015 

Cf34917_0139.JPG Profil gjennom øksedepotet (NØ-SV-gående sjakt) Ø Svein V. 
Nielsen 

09.09.2015 

Cf34917_0140.JPG Steinpakningen/kjernerøysa inne i S3 etter opprensing.   Anja 
Mansrud 

08.09.2015 

Cf34917_0141.JPG Steinene fra den antatte hellelegningen i anlegg 1304. 
"Hellelegningen" viste seg å være en oppsprukket stein 

  Anja 
Mansrud 

09.09.2015 

Cf34917_0142.JPG Steinene fra den antatte hellelegningen i anlegg 1304. 
"Hellelegningen" viste seg å være en oppsprukket stein 

  Anja 
Mansrud 

09.09.2015 

Cf34917_0143.JPG Undersøkelsen av øksedepotet ferdigstilt SV Anja 
Mansrud 

09.09.2015 

Cf34917_0144.JPG Røys A50, det sørlige kakestykket er ferdig undersøkt og haugfyllet 
fjernet 

SV Anja 
Mansrud 

09.09.2015 

Cf34917_0145.JPG Arbeidsbilde. Line Grindkåsa (TFK), Stefano Dell'Aitante og Claudia 
Gonzales 

  Anja 
Mansrud 

11.09.2015 

Cf34917_0146.JPG Arbeidsbilde - Stefano Dell'Aitante,  Mikael Bjerkestrand og Lars 
Kenneth Rulnes (maskinfører) har funnet to  nye strukturer 

  Anja 
Mansrud 

11.09.2015 

Cf34917_0147.JPG Nærbilde av flateretusjert flint funnet under den avsluttende 
flateavdekningen 

  Anja 
Mansrud 

11.09.2015 

Cf34917_0148.JPG Topp av struktur hvor det ble funnet en ildflint under avsluttende 
flateavdekning 

V Anja 
Mansrud 

11.09.2015 

Cf34917_0149.JPG Lars Kenneth Rulnes "beundrer" ildflinten som ble funnet under 
flateavdekningen 

  Anja 
Mansrud 

11.09.2015 

Cf34917_0150.JPG Planbilde av struktur påtruffet under flateavdekningen, opprinnelig 
tolket som en mulig grav 

V Anja 
Mansrud 

11.09.2015 

Cf34917_0151.JPG Arbeidsbilde, feltet sett mot øst. Mikael Bjerkestrand og Stefano 
Dell'Aitante 

Ø Anja 
Mansrud 

11.09.2015 

Cf34917_0152.JPG Nærbilde av plyndringsgropen før siste lag med steiner er fjernet, 
tatt mot nordøst 

  Anja 
Mansrud 

11.09.2015 

Cf34917_0153.JPG Arbeidsbilde, innspurt på siste flateavdekning  med to 
gravemaskiner. Anja Mansrud, Mikael Bjerkestrand og Stefano 
Dell'Aitante krafser 

SV Anja 
Mansrud 

14.09.2015 

Cf34917_0154.JPG Claudia Gonzales tegner profil mot sør i nordlig kvadrant, bilde tatt 
mot nordvest 

NV Anja 
Mansrud 

14.09.2015 

Cf34917_0155.JPG Nærbilde av østre kvadrant før siste steinlag er fjernet. Bilde tatt 
mot nord 

NV Anja 
Mansrud 

14.09.2015 

Cf34917_0156.JPG Mikael Bjerkestrand og Stefano Dell'Aitante krafser med to 
gravemaskiner utenfor østre kvadrant. Bilde mot sørøst 

SØ Anja 
Mansrud 

14.09.2015 

Cf34917_0157.JPG Nærbilder av mulig gravstruktur i nordre kvadrant, mot nordvest NV Anja 
Mansrud 

14.09.2015 

Cf34917_0158.JPG Østre kakestykke med plyndringsgrop og kullflekk Ø Anja 
Mansrud 

14.09.2015 

Cf34917_0159.JPG Oversiktsbilde av røys A50 etter ferdig undersøkelse. N Anja 
Mansrud 

14.09.2015 

Cf34917_0160.JPG Oversiktsbilde av røys A50 etter ferdig undersøkelse. NØ Anja 
Mansrud 

14.09.2015 

Cf34917_0161.JPG Oversiktsbilde av røys A50 etter ferdig undersøkelse. NØ Anja 
Mansrud 

14.09.2015 

Cf34917_0162.JPG Oversiktsbilde av røys A50 etter ferdig undersøkelse, med 
graveteamet: Anja Mansrud, Anne Scheffler, Michael Bjerkestrand, 
Stefano Dell'Aitante og Claudia Gonzales 

NØ Anja 
Mansrud 

14.09.2015 
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Cf34917_0163.JPG Oversiktsbilde av røys A50 etter ferdig undersøkelse, med 
graveteamet: Anja Mansrud, Anne Scheffler, Michael Bjerkestrand, 
Stefano Dell'Aitante og Claudia Gonzales 

NØ Anja 
Mansrud 

14.09.2015 

Cf34917_0164.JPG Undersøkelsen gitt hardt ut over utstyret. Fire krafser og en spade 
knakk i løpet av de åtte ukene utgravningen varte. 

  Anja 
Mansrud 

16.09.2015 

Cf34917_0165.JPG Undersøkelsen gitt hardt ut over utstyret. Fire krafser og en spade 
knakk i løpet av de åtte ukene utgravningen varte. 

  Anja 
Mansrud 

16.09.2015 

Cf34917_0166.JPG Profil A3116, mulig stolpehull SV Claudia 
Gonzales 

16.09.2015 

Cf34917_0167.JPG Profil 3674, viste seg å være en moderne nedgravning SV Claudia 
Gonzales 

16.09.2015 

Cf34917_0168.JPG A 3116 og A 3674 etter snitting, sett mot nordvest NV Claudia 
Gonzales 

16.09.2015 

Cf34917_0169.JPG Arbeidsbilder. Opprensing og tegning av profiler. Med Marit 
Johansson, Michael Bjerkestrand og Frode Svendsen 

  Claudia 
Gonzales 

16.09.2015 

Cf34917_0170.JPG Arbeidsbilder. Opprensing og tegning av profiler. Med Anne 
Scheffler og Claudia Gonzales 

  Claudia 
Gonzales 

16.09.2015 

Cf34917_0180.jpg Dronefoto av røysanlegget under utgravning, foto tatt etter 
avtorving 

NØ Magne 
Samdal 

12.08.2015 

Cf34917_0181.jpg Dronefoto av røysanlegget under utgravning, foto tatt etter 
avtorving 

NØ Magne 
Samdal 

12.08.2015 

Cf34917_0182.jpg Dronefoto av røysanlegget under utgravning, foto tatt etter 
avtorving 

NØ Magne 
Samdal 

12.08.2015 

Cf34917_0183.jpg Landskapet omkring røysanlegget. Midt i bildet ses riksvei 36 og til 
venstre ses det gamle skolehuset på Stranna. I bakgrunnen ses  
Norsjø 

Ø Magne 
Samdal 

12.08.2015 

Cf34917_0184.jpg Landskapet omkring røysanlegget. Foran i bildet ses riksvei 36 og 
det gamle skolehuset på Stranna. I bakgrunnen: oversyn over  
Norsjø. 

NØ Magne 
Samdal 

12.08.2015 

Cf34917_0185.jpg Landskapet omkring røysanlegget sett mot nord. Midt i bildet ses 
riksvei 36 og til høyre Norsjø 

N Magne 
Samdal 

12.08.2015 

Cf34917_0186.jpg Dronefoto av røysanlegget under utgravning, foto tatt etter 
avtorving 

NØ Magne 
Samdal 

12.08.2015 

Cf34917_0187.jpg Dronefoto av røysanlegget under utgravning, foto tatt etter 
avtorving 

S Magne 
Samdal 

12.08.2015 

Cf34917_0188.jpg Dronefoto av røysanlegget under utgravning, foto tatt etter at to 
tredeler av røysa er gravd bort 

nord Magne 
Samdal 

04.09.2015 

Cf34917_0189.jpg Dronefoto av røysanlegget under utgravning, foto tatt etter at to 
tredeler av røysa er gravd bort 

sør   04.09.2015 

Cf34917_0190.jpg Dronefoto av røysanlegget under utgravning, foto tatt etter at to 
tredeler av røysa er gravd bort 

vest   04.09.2015 

Cf34917_0191.jpg Dronefoto av røysanlegget under utgravning, foto tatt etter at to 
tredeler av røysa er gravd bort 

nord   04.09.2015 

Cf34917_0192.jpg Dronefoto av røysanlegget under utgravning, foto tatt etter at to 
tredeler av røysa er gravd bort 

sør   04.09.2015 

Cf34917_0193.jpg Dronefoto av røysanlegget under utgravning, foto tatt etter at to 
tredeler av røysa er gravd bort 

nord   04.09.2015 

Cf34917_0194.jpg Dronefoto av røysanlegget under utgravning, foto tatt etter at to 
tredeler av røysa er gravd bort 

sør   04.09.2015 

Cf34917_0195.jpg Profiltegning av nedgravningene A3116 og A3674       

Cf34917_0196.jpg Innmålingskart. Røysanlegget før utgravning, men den antatte 
hovedrøysen markert med stiplet linje og plyndringsgropen 
markert i rødt. Ovenpå hovedrøysa lå det flere rydningsrøyser, 
markert med grønt, samt store rydningsstein fra det omliggende 
jordet (illustrasjon: Gjermund Steinskog/Steinar Kristensen). 

      

Cf34917_0197.jpg Digitalisert tegning av røysanlegget, basert på fotogrammetriserier 
og innmålinger. Her ses røysanlegget etter maskinell avtorving og 
opprensning. Den stiplede linjen markerer avgrensningen av den 
opprinnelige røys, markert med kantsteiner. Nordøst for 
røysområdet ses anlegget 2047. Rett øst ses rydningrøysen 1304, 
som lå over området der to neolittiske øksene ble funnet. Funnr. 
3037, rett nord for røysa, var en ildflint, muligens en omarbeidet 
dolk, som ble funnet under flateavdekking (illustrasjon: Gjermund 
Steinskog/Steinar Kristensen). 
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Cf34917_0198.jpg Røysanlegget under utgravning med kryssprofil og sentral 
plyndringsgrop markert. I dette stadiet var det fjernet et lag med 
matjord og mindre stein i toppen av røysa. Det ble tatt en 
fotogrammetriserie av hele anlegget og steinene som utgjør 
røysfyllet er digitalisert på bakgrunn av disse bildene. Det søndre 
kakestykket viser at røya i denne delen var bygget opp av en 
kantkjede med store stein og et lag med hodestore stein innenfor. 
Mot nordøst var det fylt opp med store mengder stein ovenpå den 
opprinnelige røysa, som er vanskelig å se her. Dessverre var ikke 
alle fotogrammetriserier var vellykket, og dermed kunne ikke alle 
kakestykkene dokumenteres på denne måten. Vest for hovedrøysa 
ses to strukturer som lå stratigrafisk under påbygningen av røysa. 
De ble datert til romertid/folkevandringstid (illustrasjon: Gjermund 
Steinskog/Steinar Kristensen). 

      

Cf34917_0199.jpg Hovedrøysa etter endt undersøkelse. Her ses kantsteinene som 
markerer den opprinnelige røysa samt kryssprofilet som ikke ble 
fjernet. I midten ses plyndringsgropen. Kanten av gropen er 
markert i rødt. Dypt nede i gropen lå det enkelte store jordfaste 
stein. Det var ingen spor etter graven. Nord for hovedrøysa ble det 
etter flateavdekning påvist det to strukturer; en nedgravning og et 
mulig stolpehull. Det mulige stolpehullet fikk datering til 
folkevandringstid. Øst for hovedrøysa, under en rydningsrøys 
datert til seinmiddelalder/tidligmoderne tid, ble det funnet to 
neolittiske økser. Funnområdet ble snittet og det ble tatt ut prøver, 
men det kunne ikke påvises spor etter en grav, eller avgjøre 
relasjonen mellom øksene og røysanlegget. Profilet gjennom 
øksedepotet ble datert til vikingtid og tre humusekstraksjoner fra 
samme profilet fikk helt moderne datering. Funnet er tolket som 
en sekundærdeponering foretatt i jernalder eller seinere. 
(illustrasjon: Gjermund Steinskog/Steinar Kristensen). 

      

Cf34917_0200.jpg Undersøkelsen i Ullevika. Rydningsrøysen i Ullevika, oversikt over 
avotorvet område og innmålt struktur (illustrasjon: Anja 
Mansrud/KHM). 

      

Cf34917_0201.jpg Kokegrop A8550, plan og profil       

Cf34917_0202.jpg Oversiktskart, lokalitetens/røysas (id 150030) beliggenhet i 
Sauherad kommune 

      

Cf34917_0203.jpg Oversiktskart, de tre lokalitetenes (id 150021, 150023-150030) 
beliggenhet i Sauherad og Nome kommuner 

      

Cf34917_0204.jpg Oversiktskart, lokalitetens/rydningsrøysas beliggenhet i Nome 
kommune. Lokaliteten  id150021 i Ullevika i Nome kommune, rett 
vest for Rv 36 

      

Cf34917_0205.jpg Profiltegning av funnkonteksten for øksefunnet.       

Cf34917_0206.jpg Figur 18. Profiltegning som viser den søndre delen av SØ-NØ-
gående profil (C3746) 

      

Cf34917_0207.jpg Profiltegning som viser den midtre delen av SV-NØ-gående profilet 
(C3746) 

      

Cf34917_0208.jpg Tegning som viser den nordre delen av det SV-NØ-gående profilet 
(C3746) 
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10.5 RAPPORTER C14 
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Kontekst 
Prøven
r. Vedart 

C14-
alder 
(BP) 

Usikke
rhet Kalibrert alder (2σ) Lab.nr. -nr. 

A8520 
Ildsted/kokegrop 

2223 Betula 1644 ± 31 330-540 cal. AD Ua-54885 

Øksedepot, profil NØ-
SV 

2759 Betula/Alnus 1115  ± 40 775-795, 800-845, 860-1020 cal 
AD 

LuS12640 

Øksedepot, profil NØ-
SV 

2760 Humus 1.045   1955-1957, cal. AD 2006-2008 LuS 12641 

Øksedepot, profil NØ-
SV 

2761 Humus 1.025   1955-1956 cal. AD LuS 12642 

Øksedepot, profil NØ-
SV 

2762 Humus 1.049   1956-1957, 2005-2008 cal. AD LuS 12643 

A8550 Kokegrop/ovn 2766 Corylus 1671 ± 29 250-280, 320-430 cal. AD Ua-54886 

Rydningsrøys  3915 Corylus 399 ± 27 430-1530, 1570-1630 cal. AD Ua-54887 

Rydningsrøys  3916 Betula 94 ± 27 680-1740, 1800-1930 cal. AD Ua-54888 

A3674  3985 Picea/Pinus 126 ± 27 1670-1780, 1790-1940 cal. AD Ua-54889 

A3116  3986 Betula 1584  ± 28 410-550 cal. AD Ua-54890 

A50 Gravrøys, profil 
SØ-NV, V-side. 
Kullinsen under 
haugfyll. 

3987 Alnus 2187 ± 29 360-170 cal. AD Ua-54891 

A50 Gravrøys, profil 
SØ-NV, Ø-side. Kullag 
under humuslag. Målt 
inn som snitt, tatt langs 
kullrand  

3988 Betula 2172 ± 29 360-160, 130-110 cal. AD Ua-54892 
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A50 Profil gjenom 
gravrøys, SØ-NV, 
humuslag 

3990 Picea 
(makrofossil) 

140 ± 40 1665-1785, 1795-1895, 1900-1950 
cal. AD 

LuS 12644 

A50 Profil gjenom 
gravrøys, SV-NØ, 
haugfyll 

3991 Betula 2160 ± 40 360-90 cal. BC LuS 12645 

A50 Profil gjenom 
gravrøys, SV-NØ, 
fyllmasse i kantkjede 

3996 Betula 1755 ± 40 40-160, 165-200, 205-390 cal. AD LuS 12646 

A50 Profil gjenom 
gravrøys, SV-NØ, 
haugfyll i kantkjede 

3997 Betula 1750 ± 40 140-155, 165-195, 205-395 cal. AD LuS 12647 

A50 Profil gjenom 
gravrøys, SV-NØ, 
humuslag i kantkjede 

3999 Picea 770 ± 35 1205-1290 cal. AD LuS 12648 

A50 Profil gjenom 
gravrøys, SV-NØ, 
haugfyll, i kantkjede 

4000 Alnus 2200 ± 40 380-170 ca. BC LuS 12649 

A50 Profil gjennom 
påbygning av gravrøys, 
SV-NØ, sandlag 

4002 Picea 485 ± 45 1315-1355, 1390-1485 cal. AD LuS 12650 

A50 Gravrøys, profil 
SØ-NV, l g/hv 
utvaskningslag 

4005 Betula, Alnus 2145 ± 40 360-280, 260-240BC, 235-50 cal. 
AD 

LuS 12651 

A21065 Rydningsrøys i 
Ullvika 

200052 Betula 2473 ± 29 770-430 cal. BC Ua-54893 
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10.7 RAPPORT MILJØARKEOLOGISK ANALYSE 
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10.9 FORMIDLING 
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