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SAMMENDRAG 
I tidsrommet 12−15 juli 2016 foretok Kulturhistorisk museum (KHM) en arkeologisk 

utgravning på gården Angard i Sauherad kommune, Telemark. Undersøkelsen ble 

gjennomført i forbindelse med planlagte grøftearbeider, og de ble foretatt på stedet hvor 

det i 2014 fremkom et sverd og en øks fra vikingtiden ved metallsøking. Ved 

utgravningen ble det påvist en grav på 2x1 meter. Nedgravingen var utydelig, men kunne 

også spores i den mikromorfologiske analysen Det er uvisst om graven har vært markert 

på overflaten tidligere ettersom det ikke ble påvist noe ytre markering, men gjenstandene 

lå veldig eksponert nær overflaten. Det ble innsamlet 9 identifiserbare gjenstander og 3 

ukjente fragmenter, alle av jern. Typologisk er graven datert til 900-tallet på bakgrunn av 

sverdet. Gravgodset inneholdt våpen, kjøkkenutstyr og tekstilredskaper. En metallurgisk 

analyse viser at jernet i gravgodset har sitt opphav i ulike deler av Skandinavia. 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Angard 36/1 

Kommune Fylke 

Sauherad Telemark 

Saksnavn Kulturminnetype 

Angard Grav 

Saksnummer (KHM)  

2015/9506 

Prosjektkode 

220276 

Grunneier, adresse Tiltakshaver 

Sauheradveien1928,3683Notodden Nils Angard/Riksantikvaren 

Tidsrom for utgravning UTM-koordinater/ Kartdatum 

12.-15.07.2016 6596119, 518381   WGS_1984 32N 

A-nr. C.nr. 

16/632 60285 og 60891 

ID nr. (Askeladden) Negativnr. (KHM) 

176646 Cf35046 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

ANGARD, 36/1, SAUHERAD, TELEMARK  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Ved metallsøk i 2014 fremkom det et sverd og en øks på Angard. De ble funnet på en 

brink i landskapet hvor det begynner å falle bratt ned mot Heddalsvatnet. Dette har vært 

dyrket mark før det ble lagt om til fruktproduksjon. Tidligere har grunneier funnet en 

rangle og en celt på området. Funnet befant seg like ovenfor en eksisterende morellhage 

og like nedenfor der grunneier holdt på å utvide en annen en.  

 

I forbindelse med morellhagene ønsket grunneier å oppruste eksisterende 

dreneringsgrøfter som gikk kun 2 meter fra funnstedet. Med stor sannsynlig lå det rester 

av en grav i traseen for denne grøfta basert på disse tidligere funne. Det ble ansett som 

nødvendig å foreta en arkeologisk undersøkelse funnstedet, Askeladden ID 176646. 

Tiltaket ble regnet som mindre privat og ble finansiert av Riksantikvaren. 

 DELTAGERE, TIDSROM 2

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Julian Martinsen Feltleder 12-15.07.2016 5 

Judyta Zawalska Assistent 12-15.07.2016 5 

Sum   10 

Steinar Kristensen Metallsøk 08.07.2016 1 

Øyvind Barbøl Gravemaskinfører 12.07.2016 1 

Tabell 1: Deltagere og tidsrom. 

 BESØK OG FORMIDLING  3

Utgravingen var godt besøkt av naboene. Tilfeldigvis var 10 slektninger av Nils Angard 

fra USA innom mens utgravingen pågikk. De var i Norge for å se på stedene deres 

utvandrede slekt stammet fra. Dermed fikk de en unik opplevelse med å se utgravingen 

av en over 1000 år gammel grav. De tok det som en selvfølge at dette var en av deres 

forfedre. Det ble ikke foretatt noe organisert formidling i felt. Utgravingen har blitt omtalt 

av avisen Varden og det ble skrevet et blogginnlegg på NORARK. 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 4

Tiltaksområdet ligger ca. 7 km sør for Notodden i skrånende terreng i en vestvendt 

dalside med vid utsikt over Heddalsvatnet. Heddalsvatnet er en del av 

Telemarksvassdraget med vannforbindelse til Notodden, Dalen og Skien. Gravminnene i 

området ligger tydelig orientert langs vannveiene. 
 

Jens Storm Munch (1965) fremhever hvordan vannveiene knyttet bygdene sammen til en 

naturlig geografisk og kulturell enhet. Mens det i Bø, nordvest for Norsjø, er kjent et stort 
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antall gravhauger og en rekke funn, er materialet mer sparsomt i Heddal, nordøst for 

Norsjø. I de nærmeste kilometerne rundt Angard er det kun registrert tre andre 

gravhauger/røyser. To av disse ligger ved Heddalsvatnet mens den siste ligger trukket inn 

mot åsen på Kallejord. Materialet fra vikingtid i nordre del av Telemark er behandlet 

samlet (Kaland 1972), mens materialet fra søndre del kun fremkommer i mindre, lokale 

fremstillinger, men uten at det foreligger en samlet oversikt. 

 

På gården Angard er det tidligere registrert en gravhaug, «Lislejordshaugen» (ID 22879), 

som er 15 m i diameter og med en høyde på 2 m. Haugen ligger ca. 250 m vestsørvest for 

ID 176646 som ble undersøkt. I 1979 fant grunneier en celt (C35302a) og en rangle 

(C35302b) med datering til vikingtid på gården. Etter kontakt med grunneier i forbindelse 

med gjeldende dispensasjonssøknad fremkom det at funnene er gjort ikke mer enn 15 m 

fra funnet av sverd og øks som var utløsende for denne saken. I følge familietradisjonen 

er det tidligere gjort funn av stigbøyle og bissel i «Lislejordshaugen».  

 

Foruten de nylige undersøkelsene i forbindelse med Rv. 36 i Nome og Sauherad bl.a. på 

Gvarv (Mansrud 2017) samt et fåtall mindre etterundersøkelser av gravhauger på 1970 og 

-80-tallet er det ikke gjennomført arkeologiske undersøkelser i kommunen.  
 

 

Figur 1. C35032 funnet nær utgravingsområdet i 1979. Foto: Marianne Volden, 

Oldsakssamlingen. 
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Figur 2. Oversiktskart som viser beliggenheten til gården Angard. Kart: Julian R. 

P. Martinsen, KHM. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-

150408SAS. 
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 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 5

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Før oppstart hadde man lite å planlegge utgravingen rundt utenom funn av sverd og øks, 

samt informasjon om at det var videre utslag i grunnen. Hvilke problemstillinger som var 

relevante før utgravingene ville avhenge av sterkt av gravens bevaringsgrad. Det var 

usikkert om det var bevart elementer fra selve graven eller om det kun lå spredte 

gjenstander igjen. Relevante problemstillinger ville kunne være følgende: 

 Definisjon av indre og ytre konstruksjonselementer 

 Hvilke gjenstandstyper ligger i graven og hvor i gravgjemmet ligger de plassert? 

 Finnes gjenstander av organisk materiale eller planterester? 

 Finnes spor av aktiviteter/ritualer i forbindelse med gravleggingen eller i 

forkant/etterkant? 

 Kan det defineres elementer som har hatt betydning for valget av gravplass? 

 Hvordan forholder gravminnet seg til nærliggende bosetning, gårdsgrenser, 

terrengmessige trekk m.v.? 

 

Utgravingen viste at det var lite bevart av en eventuell gravhaug eller annet synlig 

gravminne. Graven fremsto ved utgravingen som en så vidt synlig nedgraving, men med 

en tydelig ansamling av gjenstander. Det ble raskt klart at det var dårlige 

bevaringsforhold i graven. Ut i fra innledningen på utgravingen ble det videre fokusert på 

disse problemstillingene 

 

 Definisjon av indre og ytre konstruksjonselementer 

 Hvilke gjenstandstyper ligger i graven og hvor i gravgjemmet ligger de plassert? 

 Hvordan forholder gravminnet seg til nærliggende bosetning, gårdsgrenser, 

terrengmessige trekk m.v.? 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Før oppstart ble det utført et nytt metallsøk over hele området av arkeolog Steinar 

Kristensen ved Kulturhistorisk. Dette søket hadde som formål å sikre eventuelle 

gjenstander som lå i pløyelaget. Det ble utført en flateavdekking med gravemaskin. 

Maskinen hadde flat skjær og rotortilt. To arkeologer fulgte etter grabben og krafset etter 

løs jord. Det ble foretatt et sveip med metallsøker for hvert drag med maskin. Over det 

kjente funnstedet ble det kun utført graving for hånd etter at maskinen tok bort de fem 

første centimeterne med gress. 

 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet 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 GPS til Intrasis-programvaren 

skjer ved at målepunktene lagres som Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble 

TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-format før eksport inn i respektive Intrasis 

prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via kabel fra målebok til PC. Videre 

bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10. Alle 

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

format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. I 
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tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og 

eventuell distribusjon. 

 

Graven ble avdekket i plan og tegnet i målestokk 1:20. Tegningen ble vektlagt fremfor 

andre metoder, ettersom fyllskiftene og gjenstandene ikke kom godt frem på bilder og 

høyspentmasten tett på gjorde at man ønsket i å minimere bruken av CPOS på grunn av 

faren for overslag. Alle funn ble allikevel målt inn med eget punkt før de ble tatt opp. 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Ved metallsøk av Steinar Kristensen i forkant ble det inn ytterligere 7 gjenstander ved 

dette søket. F205 var en celt som ble funnet 4 meter nordøst for funnsted for sverdet. 

Resten er ikke tatt ble videre i undersøkelsen. Det var mye støy fra høyspentledningen 

som gikk over feltet ved søk. Utstyret måtte settes på lav sensitivitet og dermed kan man 

ha oversett noen mindre gjenstander. Området var relativt rent og fritt for moderne 

søppel. Kristensen målte inn alle funn, grøften og det avsøkte området. Til sammen 850 

m
2
. Selve funnstedet for sverdet lå utenfor lokalitetsavgrensning som lå inne i 

kulturminnedatabasen askeladden. Heldigvis var hullet etter funnet av sverdet fortsatt 

synlig på overflaten og kunne lett påvises av grunneier Nils Angard. 

  

 

Figur 3. Oversikt over feltet med utsikt over Heddalsvatnet mot Notodden. 

Gravingen foregikk under et dobbelt høyspenn, tett på en mast. Det ble foretatt 

kabelpåvisning og befaring av sikkerthetsperson ved oppstart av gravingen. Visse 

begrensinger ble lagt, men disse fikk lite innvirkning på arbeidets gang og ingen 

innvirkning på utgravningssresultatene. Flateavdekkingen startet i nordøst og jobbet seg 

mot sørvest. Det ble satt opp til å avdekke litt i overkant av 100 m
2
 med utgangspunkt i 

fem meter i alle retninger fra det kjente funnstedet. Det var ikke anledning til å gå særlig 
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lenger i noen retning på grunn av frukthager, høyspentmast og gjerder. Det ble avdekket 

totalt 120 m
2
. 

 

Undergrunn bestod av leire. Grunnen var derfor hard når det var tørt og sleipt når det var 

vått. Det var skiftende vær under utgravingen, spesielt mange tordenbyger med tunge 

regnskyll. Tidvis var det så kraftig regnskyll. Dette gjorde det skrående utgravningsfeltet 

så glatt at det var vanskelig å stå oppreist. Det var krevende å se noen skiller mellom 

undergrunn og graven. Ettersom det ble renset opp i området hvor det opprinnelige funnet 

ble gjort fant vi rustavtrykk fra sverdet. Dermed kunne vi med sikkerhet påvise hvor det 

hadde ligget. 

 

 

Figur 4. På venstre bilde sees omrisset av graven. Midt på høyre halvdel syns den 

lille målestokken som vises på høyre bilde. Her skimtes rustavtrykket til sverdet. 

Det ble satt opp et grid for prøveuttak for jordkjemi. Disse ble satt opp med to kryssende 

målebånd med kontrollerte rette vinkler. Det ble tatt en prøve for hver 25. centimeter. 

Gridet ble deretter innmålt med CPOS. Hver prøve fylte en funnpose på 8x12 cm. Disse 

prøvene ble tatt for å se om det var mulig å påvise et nedbrutt lik. 

 

I tillegg ble det lagt en horisontal mikromorfologisk prøve fra utsiden av nedgravingen og 

over kanten. På grunn av strukturens utydelighet var det ønskelig å verifisere denne. 
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Figur 5. Utgravningsområde og tunområdet på Angard og Hjukse. 

 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Området som ble undersøkt og tilstøtende områder med frukttrær har tidligere vært pløyd 

dyrka mark. Dette betyr at eventuelt synlige kulturminner på overflaten er fjernet og 
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opprinnelig øvre jordlag fjernet/omrotet. Moderne aktivitet kan ha påvirket 

jordkarteringen. Metallsøket kan i teorien ha fjernet viktig informasjon da sverdet ble 

funnet i første omgang, men vi anser det som lite sannsynlig. Finneren hadde ikke gravd 

dypt før han traff på sverdet, stanset opp og lot fylkesarkeologen foreta selve opptaket av 

sverdet. 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 6

Det ble kun påvist én struktur ved utgravningen, grav A1010. 

6.1 GRAV A1010 

I svakt hellende terreng med god utsikt utover Heddalsvatnet ble det påvist en grav på 

funnstedet for sverd og øks i 2014. Avgrensingen var sammenhengende og klar i felt, 

men trer ikke frem på bilder ettersom gravfyllet var tilnærmet samme farge leire som 

undergrunn. Den tegnet seg som svakt, mørkere form. Uten gravgodset ville det vært 

særdeles vanskelig å fange opp strukturen. Derimot var konsistensen veldig forskjellig. 

Fyllet i graven var mye løsere og lot rense uten at det ble dratt opp kladder med leire som 

på undergrunn ellers. Graven lå kun 10‒15 cm dypt og har antakelig blitt påvirket av 

landbruksaktivitet i form av pløying. I den øvre delen av graven observerte bevart 

avtrykk av sverdet ettersom vi renset oss nedover. Dimensjonen på nedgravingen var 198 

cm lang, 117 cm på det bredeste og orientert nordøst-sørvest. Lengderetningen lå 

langsmed hellingen i terrenget.  

 

Gravgodset var konsentrert i den øvre delen av graven, dvs. nordøst. Formen var 

avrundet, men med en liten utbuling mot sørøst rundt sigd C.60891/3. I området rundt 

C.60891/12 ble det funnet en del trekull i en tilnærmet sirkelform. Ingen av gjenstandene 

i graven var brent og det ble ikke observert noen brente bein. Det foreligger derfor ingen 

god forklaring på denne kullsirkelen. Trekullet ble innsamlet som P2082, men ikke videre 

undersøkt ettersom det typologiske dateringsgrunnlaget var tilstrekkelig.  

 

De eneste gjenstandene som med sikkerhet lå oppå hverandre var sverdet som har ligget 

over vevsverdet. Skjoldbulen og grytefragmentene lå tett på hverandre i flere deler, men 

ingen sikker over/under relasjon kunne utledes.  

 



Gnr. 36, Sauherad kommune  Saksnr. 2015/9506 

 

  

 12 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

Figur 6. Gravgodsets plassering. 

Gjenstandene lå alle sammen ned mot undergrunnen. Det var ikke noe særlig nedgraving 

igjen under disse. De har mest sannsynlig ligget mot bunnen av graven.  
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Figur 7. Utsnitt fra graven hvor vevsverdet trer godt frem. 

6.2 FUNNMATERIALE 

Opprinnelig var det funnet et sverd og en øks. Ved metallsøk ble det funnet ytterlige en 

øks som lå i matjorda litt bortenfor graven, C.60891/7. Typologisk kan den stamme fra 

samme tid. Den har med stor sannsynlighet vært en del av gravgodset. I tillegg ble det 

funnet åtte sikkert indentifiserte gjenstander i graven og 3 jernfragmenter. 

 

Gjenstand Museumsnummer Funnummer i felt 

Sverd C.60285/1  

Øks C.60285/2  

Vevsverd C.60891/1 219 og 210 

Stekepanne C.60891/2 225 

Sigd C.60891/3 216 

Sigd C.60891/4 222 

Ring C.60891/5 2017 

Celt C.60891/6 218 

Celt C.60891/7 205 

Skjoldbule C.60891/8 223 

Gryte C.60891/9 224 

Fragment av jern C.60891/10 220 

Fragment av jern C.60891/11 221 

Fragment av jern C.60891/12 226 

Tabell 1: Korrelasjonstabell mellom katalognr (C.nr.) og funnummer i felt.   
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Alle gjenstandene er dårlig bevart, og kun celtene er hele. Rustprosessene er fremskredet 

og i for eksempel skjoldbulen er det omtrent ikke jern igjen. F210 er falen til Vevsverd 

F219 og katalogisert sammen som C.60891/1. 

 

Røntgenbilder som er gjengitt i vedlegg 12.1 og gir tydeligere bilder av de fleste 

gjenstandene og et inntrykk av den store nedbrytningsgraden. I røntgenfoto er de merket 

med funnummerne fra felt som kan korreleres med tabellen over. 

 

 

Figur 8. Detalj av røntgen fra sverdet med innskrift. Foto: Vegard Vike, KHM 
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6.3 TILVEKST 

C60891/1-12 

Gravfunn fra vikingtid fra ANGARD, av ANGARD (36), SAUHERAD K., 

TELEMARK. 

  

1) Vevsverd av jern i 5 sammenhørende deler. Innsamlet som F210 og 219. Gjenstanden 

er av type R440. Mål; l. 62 cm, b. 1,8 cm.               

2) Stekepanne av jern. Håndtak brettet inn over platen. Håndtaket er ca. 28 cm langt ut 

fra kanten av stekeplaten. Platen har en diameter på 17 cm. Meget korrodert. Mål: l. 45 

cm. 

3) Sigd av jern i tre sammenhørende deler. Meget korrodert. Kort tange på ca. 1,5 cm 

bevart. Jern fra gjenstanden er analysert. Mål; l. 20 cm, b. 2 cm. 

4) Sigd av jern i fire sammenhørende deler. Meget korrodert. Jern fra gjenstanden er 

analysert. Mål; l. 30 cm, b. 2 cm. 

5) Celt av jern. Lukket fal. Mål; l.14 cm, b. 5,5 cm. 

6) Celt av jern. Innsnevret nakke mot fal. . Mål; l.20 cm, b.6 cm. 

7) Kraftig ring av jern. Jernet har et firkantet tverrmål, 1 cm. Mål; diam 15,5 cm. 

8) Skjoldbule av jern i svært fragmentarisk tilstand. Intet metallisk jern igjen. Ved 

utgraving så det ut som den hadde en diameter på 13 cm. 

9) Gryte av jern i fragmentarisk tilstand. Mulig at det ene fragmentet er en grytefot. På 

røntgenfoto synes flere sømhull. Jern fra gjenstanden er analysert. 

10) Fragment av jern fra ukjent gjenstand. Mål; stl.12 cm.  

11) Jernfragment med tange og avsats. Mulig kniv eller pilspiss. Mål; l. 10 cm, b. 1 cm. 

12) Tre fragment av jern fra ukjent gjenstand. Mål; stm.5 cm. 

 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 7

Det ble valgt å ikke sende inn noe dateringsprøve av trekullet funnet i graven. Konteksten 

til kullet fremsto som delvis usikker og den typologiske dateringen på 

gjenstandsmateriale er god. Det ble prioritert analyser som kunne fremskaffe ny 

kunnskap om gravminnets oppbygning og gravgodsets opphav. 

7.1 JORDKJEMI 

Det ble laget et grid med jordkjemi med 25x25 cm avstand mellom hver prøve. Disse ble 

sendt til analyse ved Umeå (Linderholm og Eriksson 2017, se vedlegg 11.3). Fosfat 

(CitP)og magnetisk susceptibilitet (MS) oppviste ikke noe mønster. Fostfatnivåene var 

gjennomgående høye og tyder på kulturpåvirkning, men ikke så høye at de indikerte et 

nedbrutt skjelett. MS nivåene var veldig varierte og de enkelte ekstremverdiene kan være 

på grunn av korrosjon i bakken pga. gjenstandene. Glødetap-parameteren (LOI, organisk 

innhold tapt ved forbrenning i %) er det eneste som oppviser et mønster. Her går det en 

linje langs senter av graven. Den er tilsynelatende kroppsformet, men som 

enkeltparameter så henviser resultatet mest til at det er godt bevart jordsmonn her. 
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Figur 9. Kartering av glødetap med gjenstandsmateriale som romlig referanse. 

Bakgrunnskart fra Linderholm og Eriksson 2017 bearbeidet av Julian Martinsen. 

Konklusjonen ut fra de jordkjemiske analysene er at de undersøkte jordlagene ikke 

inneholder rester av et nedbrutt skjelett. Isolert sett indikerer disse analysene at dette ikke 

var en skjelettbegravelse (Linderholm og Eriksson 2017). Det gjelder selvsagt for det 

prøvetatte laget. Et lik kunne ligget et annet sted i et gravminne. Men, allikevel er det 

verdt å ta med dette elementet ettersom gravgodset som regel assosieres med den dødes 

plassering i graven. 

7.2 MIKROMORFOLOGIANALYSE 

Det ble lagt en horisontal mikromorfologisk søyle fra utsiden av nedgravingen og over 

kanten. Formålet var å prøve å fange opp om graven var en kistegrav som eventuelt 

hadde blitt nedbrutt og forsvunnet med årene. Dette er tidligere gjort på Bjørnstad i 

Østfold (Rødsrud 2007). Det ble ikke funnet spor etter mineraliserte kisterester eller spor 

etter lik-skygge i mikromorfen. Derimot kunne det skilles mellom undergrunn og 

gravfyllet og bekreftet vår tolkning i felt gravens avgrensing. Sporene tydet også på at 

graven ble hurtig gjenfylt og at dette hadde foregått i vått vær (Macphail 2016). Med 

andre ord: Det regnet antakelig den dagen personen ble begravet. 
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Figur 10. Mikromorfologiprøven sett sammen med gravgodset. 

7.3 METALLURGI 

Da det ble søkt om inngrep i gjenstandene var formålet til analysen å styrke forståelsen av 

jernøkonomien i et jordbrukssamfunn og opparbeide et innblikk i flyten av jern langs 

vannveiene i Telemark. Det er undersøkt mange jernutvinningsområder i fjellene i 

Telemark og vi ville se om vi kunne knytte oss til disse. Problemstillinger som vi ønsket 

å forfølge var blant annet om våpen og jordbruksredskaper kommer fra samme sted, de 

kvalitative forskjellene mellom gjenstander og jernproduksjon vi kjenner til, var forbruket 

av jern regionalt eller har graven på Angard innslag av jern fra andre regioner?  

 

Fire gjenstander ble undersøkt: Sverd C.60285/1, sigd C.60891/3, sigd C.60891/4 og 

gryte C.60891/9. Sigdene og grytene ble analysert før katalogisering og dermed omtalt 

ved funnummer i felt i analyserapporten fra Arne Jouttijärvi (2017, se vedlegg 11.3). 

Skjoldbulen C.60891/8 ble forsøkt analysert men hadde ikke tilstrekkelig med bevart 

jern. Resultatene fra den metallurgiske analysen var delvis overraskende, ettersom 

kvalitetsfordelingen i jernet og dets opphav ikke var som forventet. Bilder av 

prøveuttakene ved Vegard Vike kan sees i vedlegg 12.2 Analyseresultater. 

 

De undersøkte parameterne tar for seg hovedelementene som forekommer i 

slaggintrusjonene i gjenstandene. Jernoksid (FeO) regnes ikke med, da det varierer sterkt 

på grunn av hvor kraftig reduserende atmosfære den har vært utsatt for. Manganoksid 

(MnO) og SiO2 nevnes lite selv om de er med på figurer sammen med FeO for å vise om 

det er svies, smiing eller rensing. Prøvene har ett høyt innhold av kaliumoksid og 
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aluminiumoksid. Dette tyder på at de kommer fra utenfor det nordeuropeiske lavland. 

Innholdet med titanoksid er relativt lavt, noe som er i overenskommelse med Norge og 

Sverige. Magnesiumoksid (MgO) og kalsiumoksid (CaO) snevrer det ytterligere inn. 

Kalsiumoksidnivået er meget høyt. Det passer dårlig med produksjonsslagg i Norge, men 

er vanlig for det nåværende Sverige. 

 

Museumsnummer Gjenstand Proveniens 

C.60285/1 Sverd Sør-Sverige/Oslofjorden? 

C.60891/3 Sigd Sør-Sverige 

C.60891/4 Sigd Hedmark/Oppland 

C.60891/9 Gryte Sør-Sverige 

Tabell 2: Proveniensbestemmelser av analyserte jerngjenstander.   

 

Som nevnt er det innholdet av kalsiumoksid som plasserer jernet inn i en svensk 

proveniens. Mens det er et lavere innhold i sigd C.60891/4, CaO 3,5 på det høyeste. De 

tre andre har alle verdier over 10. Slagget i sverdet har litt mer avvikende innhold. Det 

snevres til Norge og Sverige. Den stemmer ikke helt med Norge, selv om det matcher på 

magnesiumoksid, men er bare mindre avvikende fra Sverige på kalsiumoksid. Derfor 

konkluderes det med at det er fra Sverige eller muligens Oslofjorden ettersom der er 

avviket minst (Arne Jouttijärvi 2017:21).  

 

Referansemateriale som omtales eksplisitt i rapporten ligger alle i Hedmark og Oppland. 

Arne Jouttijärvi har tidligere analysert materiale fra Hallingdal i Buskerud og i Valdres, 

så deres proveniesmarkører ligger i bakgrunnssystemet uten at de nevnes eksplisitt. Det 

mangler delvis referansemateriale fra Bohuslän og Oslofjorden noe man må ta høyde for i 

analysene av sverdets proveniens. Fra Telemark finnes det referansemateriale som er en 

del eldre utført av enten Anna Rosenqvist eller Arne Espelund. Fra de 21 lokalitetene som 

er undersøkt ligger CaO nivået på mellom 0,5−1,7. De viser altså det samme bildet som 

ellers, med et mye lavere nivå enn slaggintrusjonene på gjenstandene på Angard. 

 

Håndverksmessig så er sigd C.60891/4 av lav kvalitet. De tre andre gjenstandene er av 

veldig høyt kvalitet. Håndverket i gryten omtales som godt gjennomført håndverksarbeid 

for å skape sterkt, tynt jernblikk. 

 

Sverdet består av stål. Det er noe spor etter sveising fra midten og ut mot eggen. Det sees 

ikke om dette går helt ut på eggen eller om det er en plate med stål som er bøyd og 

sveiset sammen. 

 

Museumsnummer Gjenstand Prøvevekt i gram 

C.60285/1 Sverd 0,61 

C.60891/3 Sigd 0,51 

C.60891/4 Sigd 0,81 

C.60891/9 Gryte 0,16 
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 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 8

Gravminnene i denne delen av Telemark ligger tydelig orientert langsmed vannveiene 

som tilhører Telemarksvassdraget. Dette er graven på Angard ett godt eksempel på. Den 

ligger på brinken hvor terrenget heller ned mot Heddalsvatnet og gir den et vidt utsyn. 

Den ligger i nærheten av tunene til Angard og Hjukse, som ligger vegg i vegg. Graven er 

sentralt plassert i den nåværende innmarka til Angard. Rygh antar at Angard (Angaard) er 

skilt ut fra Hjukse og derved benevnt «Anden gaard». Hjukse er knyttet til elva som 

renner ut i Heddalsvatnet (Rygh, norske gaardsnavne bnd 7). Vannveiene har vært viktig 

for varetransporten i regionen. Slik sett må proveniensanalysene av jernet betegnes som 

overraskende, da alle de fire undersøkte gjenstandene er av metall med opphav utenfor 

denne regionen, hhv. Hedmark/Gudbrandsdalen og Sverige/østre Oslofjord.  

 

Gravgodset i seg selv består av flere forskjellige gjenstandstyper. Anders Rabben (2002) 

har skrevet om funn av tekstilredskaper og kjøkkenredskaper i våpengraver fra yngre 

jernalder på Vestlandet. Ved overgang til yngre jernalder skjer det en endring hvor det 

opptrer mer av disse tre utstyrskategoriene sammen enn det gjorde i eldre jernalder. I 

graven på Angard er det gode eksempler på denne blandingen med både stridsutstyr 

(sverd), tekstilredskap (vevsverd) og kjøkkenutstyr (stekepanne). I sin studie fremsetter 

Rabben (2002) flere tolkningsforslag til betydningen av gravgodsets sammensetning. Han 

foreslår at tekstilredskapene kan knyttes opp til behovet for seil til langskip og setter 

denne typen sammensetning av gravgods i sammenheng med kjøkkenutstyr. Han knytter 

funnkombinasjonen til styrmannens rolle i leidangen som proviantør. I denne 

sammenhengen er de disse gjenstandskategoriene ikke del av det huslige, men heller den 

utadrettete sfæren som tekstil- og kjøkkenredskapene opptrer i (Rabben 2002: 102-103). 

 

Ser man funnet fra 1979 (C.35302) i sammenheng med det nylig fremkomne materialet er 

det sammenlagt: sverd, skjold, økser, celter, piler, sigder, kniver, gryte, stekepanne, 

bisselring, rangle og flere ukjente gjenstander. Vi har både stridsutstyr, hesteutstyr og 

husgeråd. Det er mulig at det har vært flere graver i området ettersom stadfestningen på 

de eldre funnene er noe usikre Det var ikke noe særlig nedgraving igjen under 

gjenstandene, de har etter alt å dømme ligget mot bunnen av graven. Vi hadde ikke gravd 

særlig dypt for å komme ned til disse og de lå følgelig ikke langt fra markoverflaten. Vi 

så ingen spor etter et synlig gravminne ved undersøkelsen. Men om dette hadde vært en 

flatmarksgrav ville brystkassen til en gravlagt person omtrent ha stukket opp over jorden i 

en så grunn grav. Jordkjemien fant ingen spor etter et nedbrutt lik i de undersøkte lagene. 

Det laget som ble kartert er det samme som gjenstandene har ligget i. Følgelig er det 

mulig at det har vært et større gravminne over bakken der liket har ligget over 

gjenstandene istedenfor under de. En annen mulighet er at det ikke har vært noe lik. En 

branngrav virker mindre sannsynlig ettersom brente bein som regel bevares og ingen av 

gjenstandene var brent. 

 

 SAMMENDRAG 9

I tidsrommet 12−15 juli 2016 foretok Kulturhistorisk museum (KHM) en arkeologisk 

utgravning på gården Angard i Sauherad kommune, Telemark. Undersøkelsen ble 

gjennomført i forbindelse med planlagte grøftearbeider, og de ble foretatt på stedet hvor 

det i 2014 fremkom et sverd og en øks fra vikingtiden ved metallsøking. Ved 
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utgravningen ble det påvist en grav på 2x1 meter. Nedgravingen var utydelig, men kunne 

også spores i den mikromorfologiske analysen Det er uvisst om graven har vært markert 

på overflaten tidligere ettersom det ikke ble påvist noe ytre markering, men gjenstandene 

lå veldig eksponert nær overflaten. Det ble innsamlet 9 identifiserbare gjenstander og 3 

ukjente fragmenter, alle av jern. Typologisk er graven datert til 900-tallet på bakgrunn av 

sverdet. Gravgodset inneholdt våpen, kjøkkenutstyr og tekstilredskaper. En metallurgisk 

analyse viser at jernet i gravgodset har sitt opphav i ulike deler av Skandinavia. 
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 VEDLEGG 11

11.1 TILVEKSTTEKST, C.60891 

C60891/1-12 

Gravfunn fra vikingtid fra ANGARD, av ANGARD (36), SAUHERAD K., 

TELEMARK. 

  

1) Vevsverd av jern i 5 sammenhørende deler. Innsamlet som F210 og 219. Gjenstanden 

er av type R440. Mål; l. 62 cm, b. 1,8 cm.               

2) Stekepanne av jern. Håndtak brettet inn over platen. Håndtaket er ca. 28 cm langt ut 

fra kanten av stekeplaten. Platen har en diameter på 17 cm. Meget korrodert. Mål: l. 45 

cm. 

3) Sigd av jern i tre sammenhørende deler. Meget korrodert. Kort tange på ca. 1,5 cm 

bevart. Jern fra gjenstanden er analysert. Mål; l. 20 cm, b. 2 cm. 

4) Sigd av jern i fire sammenhørende deler. Meget korrodert. Jern fra gjenstanden er 



Gnr. 36, Sauherad kommune  Saksnr. 2015/9506 

 

  

 21 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

analysert. Mål; l. 30 cm, b. 2 cm. 

5) Celt av jern. Lukket fal. Mål; l.14 cm, b. 5,5 cm. 

6) Celt av jern. Innsnevret nakke mot fal. . Mål; l.20 cm, b.6 cm. 

7) Kraftig ring av jern. Jernet har et firkantet tverrmål, 1 cm. Mål; diam 15,5 cm. 

8) Skjoldbule av jern i svært fragmentarisk tilstand. Intet metallisk jern igjen. Ved 

utgraving så det ut som den hadde en diameter på 13 cm. 

9) Gryte av jern i fragmentarisk tilstand. Mulig at det ene fragmentet er en grytefot. På 

røntgenfoto synes flere sømhull. Jern fra gjenstanden er analysert. 

10) Fragment av jern fra ukjent gjenstand. Mål; stl.12 cm.  

11) Jernfragment med tange og avsats. Mulig kniv eller pilspiss. Mål; l. 10 cm, b. 1 cm. 

12) Tre fragment av jern fra ukjent gjenstand. Mål; stm.5 cm. 

 

Funnomstendighet: I tidsrommet 12−15 juli 2016 foretok Kulturhistorisk museum 

(KHM) en arkeologisk utgravning på gården Angard i Sauherad kommune, Telemark. 

Undersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med planlagte grøftearbeider, og de ble 

foretatt på stedet hvor det i 2014 fremkom et sverd og en øks fra vikingtiden ved 

metallsøking. Ved utgravningen ble det påvist en grav på 2x1 meter. Nedgravingen var 

utydelig, men kunne også spores i den mikromorfologiske analysen Det er uvisst om 

graven har vært markert på overflaten tidligere ettersom det ikke ble påvist noe ytre 

markering, men gjenstandene lå veldig eksponert nær overflaten. Det ble innsamlet 9 

identifiserbare gjenstander og 3 ukjente fragmenter, alle av jern. Typologisk er graven 

datert til 900-tallet på bakgrunn av sverdet. Gravgodset inneholdt våpen, kjøkkenutstyr og 

tekstilredskaper. En metallurgisk analyse viser at jernet i gravgodset har sitt opphav i 

ulike deler av Skandinavia. 

Katalogiseringen er basert på en vurdering av gjenstandene før konservering, samt ut fra 

røntgenbilder. 

 

Orienteringsoppgave: Angard ligger ved Heddalsvatnet. Gården ligger 700 meter SØ for 

elven Hjukseelvas utløp og 400 Ø for Røstebekkens utløp. Graven lå i en vestvendt 

skråning 140 meter nedenfor tunet på Angard.  

 

Litteratur: Martinsen, J. 2017 Utgraving av gravminne Angard, Sauherad. Upublisert 

rapport, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

 

Katalogisert av: Julian R. P. Martinsen. 

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N:6609797, Ø:178967.  

LokalitetsID: 176646. 
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11.2 RØNTGEN 
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11.3 ANALYSERESULTATER 

Rapport fra Miljöarkeologiska laboratoriet  

Rapport fra Richard Macphail 

Rapport fra Arne Jouttijärvi 
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Cf35046_01.JPG Oversiktsbilde Angard før flateavdekking N Julian 
Martinsen 

12.07.2016 

Cf35046_02.JPG Oversikt etter avdekking, Grav A1010 ved liten målestokk Ø Julian 
Martinsen 

13.07.2016 

Cf35046_03.JPG Nærbilde grav A1010 etter avdekking Ø Julian 
Martinsen 

13.07.2016 

Cf35046_04.JPG Nærbilde grav A1010 etter avdekking Ø Julian 
Martinsen 

13.07.2016 

Cf35046_05.JPG Oversikt etter avdekking, Grav A1010 ved liten målestokk Ø Julian 
Martinsen 

13.07.2016 

Cf35046_06.JPG Grav A1010. Fal fra vevsverd, F210 i området nedenfor 
målestokk og nordpil 

S Julian 
Martinsen 

13.07.2016 

Cf35046_07.JPG Grav A1010. Fal fra vevsverd, F210 i området nedenfor 
målestokk og nordpil 

S Julian 
Martinsen 

13.07.2016 

Cf35046_08.JPG A1010 sett fra øst mot vest V Judyta 
Zawalska 

13.07.2016 

Cf35046_09.JPG A1010 Ø Judyta 
Zawalska 

13.07.2016 

Cf35046_10.JPG F207 ble senere avskrevet som moderne Ø Judyta 
Zawalska 

13.07.2016 

Cf35046_11.JPG F207 ble senere avskrevet som moderne Ø Judyta 
Zawalska 

13.07.2016 

Cf35046_12.JPG F210 avbrukket fal av jern   Judyta 
Zawalska 

13.07.2016 

Cf35046_13.JPG F210 avbrukket fal av jern   Judyta 
Zawalska 

13.07.2016 

Cf35046_14.JPG F210 avbrukket fal av jern   Judyta 
Zawalska 

13.07.2016 

Cf35046_15.JPG F212 jernfragment   Judyta 
Zawalska 

13.07.2016 

Cf35046_16.JPG F212 jernfragment   Judyta 
Zawalska 

13.07.2016 

Cf35046_17.JPG F211   Judyta 
Zawalska 

13.07.2016 

Cf35046_18.JPG F211   Judyta 
Zawalska 

13.07.2016 

Cf35046_19.JPG F207 ble senere avskrevet som moderne   Judyta 
Zawalska 

13.07.2016 

Cf35046_20.JPG F207 ble senere avskrevet som moderne   Judyta 
Zawalska 

13.07.2016 

Cf35046_21.JPG F207 ble senere avskrevet som moderne   Judyta 
Zawalska 

13.07.2016 

Cf35046_22.JPG F207 ble senere avskrevet som moderne   Judyta 
Zawalska 

13.07.2016 

Cf35046_23.JPG Område med sterkt utslag på metallsøker   Judyta 
Zawalska 

13.07.2016 

Cf35046_24.JPG A1010 etter første lag, topp av lag 2. Ø Julian 
Martinsen 

14.07.2015 

Cf35046_25.JPG A1010 etter første lag, topp av lag 2. Oppstreket omriss Ø Julian 
Martinsen 

14.07.2015 

Cf35046_26.JPG Detalj fra oversikt, avtrykk av sverd   Julian 
Martinsen 

14.07.2015 

Cf35046_27.JPG Oversiktsbilder over feltet mot Heddalsvatnet NV Julian 
Martinsen 

14.07.2015 

Cf35046_28.JPG Oversiktsbilder over feltet mot Heddalsvatnet NV Julian 
Martinsen 

14.07.2015 

Cf35046_29.JPG Prøvetaking av jordkjemi med Judyta Zawalska NV Julian 
Martinsen 

14.07.2015 

Cf35046_30.JPG Prøvetaking av jordkjemi med Julian Martinsen NV Judyta 
Zawalska 

14.07.2015 

Cf35046_31.JPG Prøvetaking av jordkjemi med Julian Martinsen NV Judyta 
Zawalska 

14.07.2015 

Cf35046_32.JPG Prøvetaking av jordkjemi med Julian Martinsen NV Judyta 
Zawalska 

14.07.2015 

Cf35046_33.JPG Oversiktsbilde gravgods, stekepanne F225 synes like over 
aliminumsformen til mikromorfprøve 

  Judyta 
Zawalska 

14.07.2015 
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Cf35046_34.JPG Oversiktsbilde gravgods, celt F218 synes nest øverst til høyre 
under gjenstand F217 

  Judyta 
Zawalska 

14.07.2015 

Cf35046_35.JPG Oversiktsbilde etter at F224, fragmentert gryte, er fjernet.   Judyta 
Zawalska 

14.07.2015 

Cf35046_36.JPG Besøk på felt   Judyta 
Zawalska 

14.07.2015 

Cf35046_37.JPG Opprenset nederste lag i grav A1010. Her synes det bøyde 
vevskjæret godt. 

  Judyta 
Zawalska 

14.07.2015 

Cf35046_38.JPG Nærbilde av F223 og F224   Judyta 
Zawalska 

14.07.2015 

Cf35046_39.JPG Nærbilde av F223 og F224 til høyre og F225 stekepanne til 
venstre. 

  Judyta 
Zawalska 

14.07.2015 

Cf35046_40.JPG F213 vevsverd i midten. Celt 218 like til venstre for dette.   Judyta 
Zawalska 

14.07.2015 

Cf35046_41.JPG Gravfunnet med Julian Martinsen   Judyta 
Zawalska 

14.07.2015 

Cf35046_42.JPG Gravfunnet med Julian Martinsen   Judyta 
Zawalska 

14.07.2015 

Cf35046_43.JPG Nærbilde av jernring F217, celt F218 og sigd F222   Judyta 
Zawalska 

14.07.2015 

Cf35046_44.JPG Nærbilde av jernring F217, celt F218 og sigd F222   Judyta 
Zawalska 

14.07.2015 

Cf35046_45.JPG Nærbilde av stekepanne F225   Judyta 
Zawalska 

14.07.2015 
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