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SAMMENDRAG
Kulturhistorisk museum utførte i perioden 24.-28. juni 2019 en sikringsundersøkelse av
en gravrøys på Hasseltangen i Grimstad kommune i Agder fylke. Bakgrunnen var at
fylkeskommunen ønsket å rekonstruere den nesten ødelagte gravrøys. Røysen (ID
52929), ligger ytterst på Hasseltangen i det som nå er en del av Raet nasjonalpark, på et
sted som kalles «verdens ende». Røysen ligger på sørøstsiden av en avlang
nordøst/sørvestgående bergrygg med en spektakulær utsikt mot havet. De første
beretningene om røysen er fra 1800-tallet, hvor det sies å ha blitt funnet et kammer av
oppreiste steiner, en krukke av keramikk med bein, samt dekorerte bronsegjenstander.
Funnene er dessverre tapt. Røysen er i dag svært ødelagt. Før sikringsundersøkelsen var
det kun bunnlaget som er bevart, bestående av et 10-20 cm tykt lag med stein og torvjord.
Steinene som dekket røysen var spredt utover i terrenget omkring, en del av dem er
kanskje kastet på sjøen. Det ble anlagt en kryssprofil for å forsøksvis identifisere spor
etter strukturer og gjenstandsmateriale eller organiske funn. I massene, som ble
vannsåldet, ble det gjort funn av flint, samt store mengder med kvarts (ikke slått) og noe
kull. En kullprøve ble sendt til 14C-datering. Prøven ble datert til romertid, 200-400 e.Kr.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

2

58/2., Grimstad kommune

2019/6048.

INNHOLD:

Innhold
.............................................................................................................................. 1
BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN ........................................................ 5
DELTAGERE, TIDSROM .............................................................................. 8
BESØK OG FORMIDLING ............................................................................ 8
LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNE ..................................................... 9
PRAKTISK GJENNOMFØRING AV SIKRINGSGRAVNINGEN ................. 11
6.1

prioriteringer og utgravningsmetode ...............................................................................................11

6.2

Digitalt dokumentasjon .....................................................................................................................12

6.3

Kildekritiske problemer ....................................................................................................................13

6.4

Utgravningens forløp og resultater ...................................................................................................13

6.5

Funnmateriale ....................................................................................................................................18

NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER .............................. 19
7.1

Vedartsanalyse og dateringer............................................................................................................19

VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG
DISKUSJON ....................................................................................................... 20
LITTERATUR .............................................................................................. 22
VEDLEGG................................................................................................ 23
10.1

Tilveksttekst, C62050 ....................................................................................................................23

10.2

Top-ark innberetning 1957 ...........................................................................................................24

10.3

Månedens kulturminne Aust-Agder fylkeskommune- nettsak .................................................25

KULTURMINNE MAI: GRAVRØYSA SOM BLE BORTE ................................ 25
10.4

Tegninger .......................................................................................................................................29
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

3

58/2., Grimstad kommune

10.5

2019/6048.

Fotoliste ..........................................................................................................................................29

10.6
Analyseresultater ...........................................................................................................................35
10.6.1
C14 datering ..........................................................................................................................35
10.7

Arkivert originaldokumentasjon .................................................................................................36

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

4

58/2., Grimstad kommune

2019/6048.

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING
RAET NASJONALPARK, 58/2., GRIMSTAD
KOMMUNE, AGDER FYLKE

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN
I forbindelse med et lokalt initiativ fra Aust- Agder fylkeskommune og Raet nasjonalpark
ble gravrøysen på «Verdens ende» (ID 52929) vurdert for sikringsundersøkelse.
Gravrøysen ble kontrollregistrert av Aust-Agder fylkeskommune i 2014, og har ifølge
Riksantikvarens database Askeladden tilstand TG3, noe som indikerer betydelig
tiltaksbehov. I Askeladden er den beskrevet slik: Den ligger på kronen av bergryggen.
Den er uklart markert og mye stein er kastet utover. Røysa er bygget av svært liten
rundkamp.
Det meste av steinen ligger nå i N- og V-utkant av røysen, så formen er nærmest avlang,
orientert NØ-SV. I V et krater, d 2,53m, dybde 1m. Et par mindre kratre lenger N. L 14m,
br. 7,5m, h i V 0,9m, i Ø 0,2m.
Røysen er allerede omtalt i Ab 1877 s. 266 under Haslanes, og registrert i UO Top. ark.
(E. Skjelsvik, Top. ark. registrering 1957 under gnr. 58/1), se vedlegg 11.12. Røysen ble
registrert på nytt av Kari Støren Binns 28. juni 1965.
Omtalen fra 1877 omtaler røysen, og at den trolig ble ødelagt allerede rundt 1847-57.
Kildene forteller videre at røysen skal ha inneholdt en liten kiste av reiste heller og at det
i denne ble funnet noen små "forsiringssager" av bronse og et leirkar med brente bein.
Gjenstandene skal dessverre være tapt.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

5

58/2., Grimstad kommune

2019/6048.

Figur 1: Bildet er hentet fra Elisabeth Skjelsviks registreringer i 1957 og viser området rundt røysen.
Dessverre finnes det ingen bilder av selve røysen fra 1957 men beskrivelsene tyder på at den trolig
nok var ganske lik slik den fremstår i dag. Foto: Elisabeth Skjelsvik, KHM, UiO.

Den 16. november 2017 ble det derfor foretatt en befaring av røysen med deltagere fra
Aust-Agder fylkeskommune ved Ingvild Paulsen, Raet Nasjonalpark ved
nasjonalparkforvalter Jenny M. Gulbrandsen, og Kulturhistorisk museum (KHM) ved
Inger Berg-Hansen. Det ble observert et torvdekt bunnlag av røysa med nevestore og
større rullesteiner stikkende opp, samt at rikelig med hvit knust kvarts var vasket ut i
kanten av laget. Store menger hodestore rullesteiner lå spredt omkring i terrenget, blant
annet i et stort søkk like ved. Røysen er altså svært ødelagt. Steinene er spredt utover i
terrenget omkring og kanskje kastet på sjøen. Det er bare bunnlaget som er bevart, som er
et 10-20 cm tykt lag med stein og torvjord. I tillegg er det observert mye kvarts i
massene. Ødeleggelsene har trolig pågått helt siden midt på 1800-tallet. I dag kan det
også ses tydelige spor av det har blitt og fortsatt brennes bål tett inntil restene av røysen.
Lokalt er det derfor et ønske om tiltak og en mulig rekonstruksjon av røysen (se vedlegg
11.13). I tråd med dette foreslå Aust-Agder fylkeskommune, Seksjon for
kulturminnevern, en undersøkelse av restene av røysa etterfulgt av en rekonstruksjon og
skilting. Nasjonalparken stilte seg positiv til dette (se også vedlegg 11.13). I denne
rapporten presenteres resultater fra sikringsundersøkelsen som ble gjennomført i juni
2019 og etterarbeidet som ble fullført høsten 2020. Faglige, økonomiske og
administrative rammer for det arkeologiske prosjektet er regulert i KHMs prosjektplan av
22.01.2018 (Berg-Hansen 2018).

Figur 2 Det eneste gjenstående av røysen var det tynne bunndekket bestående av torvjord med
mindre rundkamp stikkende opp. For det utrente øyet var den vanskelig å finne. Rundt dekket, i det
som kan ha vært røysen ytterkant, lå det flere utkasthauger med steiner og spor etter moderne bruk.
Foto: Steinar Kristensen, KHM, UiO.
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Figur 3: Lokaliteten lå på sørøstsiden av en lang bergrygg på yttersiden av halvøy på Hasseltangen.
Kart laget av Desmond O`Leary, KHM, UiO.
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DELTAGERE, TIDSROM
Sikringsundersøkelsen på Hasseltangen foregikk i tidsrommet 24.-27.06 2019. Totalt var
tre arkeologer ansatt hel eller i deler av prosjektperioden. Etter avtale med
fylkeskommunen ble Gjermund Christensen og Lars Jølle frikjøpt fra sine ordinære
oppgaver og assisterte KHM sin utgravningsleder (L. Koxvold) i undersøkelsen.
Gjermund Christensen avsluttet også opprydning og den siste dokumentasjonen i felt.
Prosjektleder Almut Schülke og utgravningsleder Lucia Uchermann Koxvold hadde en
befaring i felt i forbindelse med forarbeidet. Til sammen ble det benyttet 11 dagsverk i
felt, disse ble benyttet til dokumentasjon, graving, snitting og tilbakeføring av stein og
masser. Steinar Kristensen kom også ned for å fly drone samt gå med metalldetektor. GIS
support i felt utover det ble ikke benyttet da utgravningsleder ikke hadde behov for
assistanse i denne delen av arbeidet.
Navn
Lucia Uchermann Koxvold
Gjermund Christensen
Lars Jølle Berge
Sum
Steinar Kristensen
Total

Stilling
Feltleder
Assistent
Assistent

Periode
24-27.06
24-28.06
27.06

GIS

24.06

Dagsverk
4
5
1
10
1
11

Tabell 1: Tabellen viser deltagere og dagsverk knyttet til utgravningen.

BESØK OG FORMIDLING
Formidling er et viktig satsningsområde for KHM, men på et lite sikringsprosjekt med
kort tid i felt kan dette være vanskelig å prioritere. Røysen ligger i et meget populært
turområde og rett ved siden av et tilrettelagt utkikkspunkt med asfaltert gangvei og
pinknikkbenker. Undersøkelsen hadde derfor mye besøk. Flere lokale turgrupper hadde
faste kaffemøter her hver morgen og syntes nok det var ekstra stas med en arkeologisk
utgravning som bakgrunn. Utgravningspersonalet fikk mange gode tips og fine
lokalhistoriske skildringer. At været i tillegg var nydelig under hele perioden gjorde det
nok ekstra attraktivt. Selv om det stort sett var lokal formidling, traff vi også på en rekke
bobilturister fra Tyskland. Ingvild Paulsen fra Aust-Agder Fylkeskommune var også
innom.
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Figur 4 Til høyre for de vernebekledde arkeologene kan det topparbeidet utkikkspunktet med
benker og gjerde skimtes. Benkene her var hyppig brukt og utgravningen hadde mye besøk. Sett mot
nordøst Foto: Steinar Kristensen, KHM, UIO.

LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNE
Området hvor røysen vår ligger er et aktivt brukt friluftsområde, med opparbeidete stier,
veier, benker og strender på en halvøy rett nord for Fevik sentrum, kjent som
Hasseltangen. I 2016 ble området en del av Raet nasjonalpark, en park som strekker seg
langs kysten fra Lyngør, Tvedestrand i nord til Valøyene, Grimstad i sør. Nasjonalparken
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er på om lag 607 kvadratkilometer, hvor av størsteparten er sjøområder
(https://raetnasjonalpark.no/wp-content/uploads/2018/04/12-sider-Raet.pdf).
Røysen ligger på sørøstsiden av en avlang nordøst/sørvestgående bergrygg med en
spektakulær utsikt på en plass som kalles «verdens ende». (se figur 3). Ryggen røysen
ligger på og området rundt er preget av istiden med isskurte berg og rullesteinstrender.
Nedenfor bergryggen mot nordøst ligger bøkeskogen på Hasseltangen rett oppå
endemorenen fra siste istid. Rett sør ligger våtmarksområdene på Søm og Ruarkilen med
svært rike og varierte biotoper. Løsmassene på bergryggen var grunne, med tykkere lag i
sprekker, søkk og juv. Oppe på selve ryggen består vegetasjonen stort sett av lave furuer,
bjørk, einer og hardføre buskvekster og lyng.

Figur 5 Bildene illustrer det særegne landskapet på ryggen av Hasseltangen, med utsikten ut mot
havet og «Kringlene» en gruppe småøyer i øst. Foto: Lucia Uchermann Koxvold, KHM, UIO.

Røysen ligger slik plassert at den nok var godt synlig fra havet og fra båtleden som i dag
går langs kysten (Figur 3 og Figur 4), mens man hadde en fremragende utsikt fra røysen
(Figur 5). Det er mange kulturminner i området, hvorav flere kystrøyser. Kystrøysbelte
som strekker seg langs hele kysten fra Vestfold og sørover er godt synlige materielle spor
etter fortidens mennesker. De var monumentale gravminner, som også var synlige
landemerker sett fra havet. Som påpekt i en tilstandsrapport om fortidens minner i dagens
landskap deriblant i Grimstad sin nabo kommune Lillesand, skriver May Liss Bøe
Sollund (2008), at røysene er spesielt utsatt da de ligger i kystnære områder hvor presset
er størst når det gjelder utbygging og ferdsel og for fornminnene vil den største trusselen i
fremtiden være aktiviteter i forbindelse med fritidsvirksomhet og turisme.
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I området rundt Hasseltangen foreligger det en rekke røyser men også gravfelt (Figur 6). I
tillegg finnes det nyere tids minner slik som skipsvrak. Spesielt godt kjent er kanskje
gravfeltene og røysene på Jerkholmen kun en 600 meter mot nordøst. Den store røysen på
«Jerken» (id 22451) måler 23 meter i diameter og mellom 2,5 og 3 meter i høyden, også
her er trolig mye stein fjernet og det er spor etter flere dype groper i røysen. Mot sør
ligger det også en stor gravrøys, bortimot en av fylkes største. Røysen på Søm (id155461) ble kontrollregistrert i 2014 og har en diameter på rundt 14 meter og en høyst høyde på
2 meter, også denne hadde flere dype groper (askeladden.ra.no).

Figur 6: Kartet viser de mange oppføringene i Askeladden i området omkring røysen på
Hasseltangen, flere av disse er røyser. Den røde sirkelen viser røysen på Hasseltangen mens den blå
lokaliserer Jerken røysene og den grønne er røysen på Søm. Kart: Lucia Uchermann Koxvold,
KHM, UiO, kartgrunnlag hentet fra Askeladden.

PRAKTISK GJENNOMFØRING AV SIKRINGSGRAVNINGEN
6.1

PRIORITERINGER OG UTGRAVNINGSMETODE

Fra prosjektplanen (Berg-Hansen 2019) heter det:
KHM foreslår en utgravning for å sikre gjenværende vitenskapelig materiale, og
dokumentere røysa. Det forutsettes at Aust-Agder fylkeskommune deretter besørger
rekonstruksjon og skilting. KHM anbefaler en manuell utgravning av gjenværende rester
Kulturhistorisk museum
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av røysa, inklusive eventuelle bevarte graver/kulturlag. Undersøkelsen bør omfatte en
digital dokumentasjon og innmåling av røysa med eventuelle bevarte delstrukturer. Det
legges ikke opp til vannsålding av jordmasser på stedet. I tillegg bør det gjøres en enkel
undersøkelse av utvalgte områder med rullesteiner i området omkring for om mulig å
avgjøre om de kan stamme fra røysa. Undersøkelsen gjennomføres av to personer i 5
dager inklusive reise, en utgravningsleder og en assistent. Utgravningsleder har ansvar
for gjennomføringen av utgravningen i felt, samt dokumentasjon og for- og etterarbeid.
Det er eventuelt mulig at en arkeolog fra Aust-Agder fylkeskommune deltar som assistent
(frikjøpes til prosjektet). Det settes av 1 dagsverk til eventuelle behov for konservering.
Det settes av midler til 2 C14-analyser (bein/trekull), samt osteologisk analyse.
Fra fylkeskommunens «Månedens kulturminne» (se vedlegg 11.13) skisseres følgende
problemstillinger:
Det er ikke så vanskelig å tenke seg at det har vært et fint sted å ha en gravrøys på
Hasseltangen, med blant annet utsyn til Jerken og de virkelig store gravrøysene
der. Men det er vanskelig å vite hvordan vi skal ta vare på, og forvalte kulturminner som
er så skadet som denne, på en god måte. Hasseltangen er et populært turområde som er
tilrettelagt for ferdsel, og det er ikke lett for besøkende å forstå at det er noe som er verdt
å ta vare på her. Det er et ganske stort inngrep å rekonstruere, eller bygge opp et
kulturminne på nytt. I dette tilfellet tror vi at det kan være en god løsning, fordi det blir
mulig for publikum å forstå og lese landskapet i nasjonalparken. Det er ikke bare isbreen
som har formet landskapet, menneskene har i flere tusen år også satt sine
spor. Opplysninger om funn av bronsegjenstander antyder at røysa er bygd i
bronsealder, for 2-3000 år siden. I samarbeid med Kulturhistorisk museum i Oslo
ønsker Aust-Agder fylkeskommune å undersøke restene av gravrøya for å se om det er
mulig å finne ut noe mer om røysa. Vi har for eksempel lagt merke til at det ligger
uvanlig mye knust kvarts i restene. Er det den del av gravhaugen? Kan vi finne rester av
bein eller keramikk?

6.2

DIGITALT DOKUMENTASJON

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 Intrasisformat 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.
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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.
Drone:
Lokaliteten og nærområdet ble dokumentert med dronefoto 24.06. i forkant av
avdekkingen. Dronen ble ført av Steinar Kristensen. KHM har operatørlisens 00132,
Luftfartstilsynet, og museets droneoperatører er sertifisert i klassen RO2. Dronen som ble
benyttet var av typen DJI Inspire 1.
Metallsøker:
I forkant av flateavdekkingen gikk av Steinar Kristensen over lokalitetene med
metalldetektor. Søket ble gjort med metalldetektor av typen XP Deus. Det fremkom en
god del metall, men av nyere tids karakter. Ingen av gjenstandene kunne påvises å være
forhistoriske.
6.3

KILDEKRITISKE PROBLEMER

Røysen var, som beskrevet over (Kapittel 2), svært ødelagt. Beliggenheten på et
utkikkspunkt i et populært turområde rett ved siden av en hyppig brukt sti har satt sitt
preg. Rundt røysen var det tydelige spor etter bålbrenning (Figur 9). Steiner har blitt
flyttet for å kunne brukes til å sitte på eller ryddet for å lage plass. Skiltingen som er
oppsatt av fylkeskommunen er ikke synlig og mange forbigående ble overrasket når vi
fortalte at det lå en røys der. Flere steder blir det snakket om utkastet stein. Dette blir også
diskutert i Sollunds rapport fra 2008, og beskrivelsene tyder på at dette er en vanlig
forekommende hendelse som har foregått i lang tid. Røysenes beliggenhet på åsrygger,
høydedrag og ved kysten gjør dem spesielt utsatt. Å kaste ut eller rydde steiner bort fra
røysene enten for å fjerne dem eller for å gjenbruke stenene finnes det en rekke eksempler
på. I bøkeskogen på Hasseltangen er det en rekk steingjerde laget av stein fra
rullesteinstrendene i området. Kan tenkes at det også er hentet fra røysen?
6.4

UTGRAVNINGENS FORLØP OG RESULTATER

Innledningsvis ble røysen ryddet, luket og renset og fotografert i plan. Det til tider svært
tynne torvdekket var i juni dekket av små stemorsblomster hvis utbredelse kun var på
røysens bunndekke. Mer enn en turgåer påpekte dette mens de gikk forbi. Ettersom røysens
opprinnelige omkrets ikke var kjent og det lå steiner kastet ut flere steder i nærheten ble
det besluttet å forsøke å finne det som kanskje kunne anses som det naturlige senterpunket,
for å lete etter eventuelle spor etter gjenstander eller organisk materiale som kunne stamme
fra 1800-tallskildens fortellinger om en hellekiste. Ettersom gjenstandsmaterialet er tapt er
det eneste som gjenstår beretninger om funn av dekorerte bronsegjenstander og ett
keramikkar med bein.
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Figur 7: Bildene viser det gjenværende bunndekket slik det fremsto før undersøkelsen i 2019.
Formen er som man kan se utydelig og det forekommer flere steder hvor løsmassene har forsvunnet
og berg har kommet opp i dagen. I furuskogen rundt fant vi flere hauger med det som trolig er
utkastet stein fra røysen. Foto: Steinar Kristensen og Lucia Uchermann Koxvold KHM, UiO.

Etterhvert som vi undersøkte det gjenværende bunnlaget ble det bekreftet at tykkelsen på
torvlaget var svært varierende men at det kanskje kunne forekomme lommer og sprekker i
berget med mere løsmasser (Figur 7). Det ble derfor bestemt å grave ut ett kryss-snitt som
skulle strekke seg ut i full lengde. For å være sikre på at gjenstander eller organisk materiale
ikke skulle gå tapt ble det videre vurdert at vannsålding burde benyttes. Ved
parkeringsplassen om lag 300 meter unna fantes det tilgang til vann og løsningen ble derfor
14
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å fylle en stor balje, transportere den ved hjelp av trillebår og sålde massene med bruk av
svenskesåld rett ved siden av røysen (Figur 8). Tidsbesparelsen i dette var åpenbar og vi
fikk på denne måten mulighet til å undersøke mer av røysen.

Figur 8 Bildet øverst illustrerer de idylliske omgivelsene til undersøkelsen, hvor vannsåldingen
foregikk i en stor balje ved hjelpe av svenskesåld. Nederst til venstre plukker Gjermund Christensen
ut kvarts fra de utgravde massene. Nederst til høyre kan man se hvordan steinene i bunnlaget lå etter
avtorving. Foto: Lucia Uchermann Koxvold, KHM, UiO.
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De to kryss-sjaktene var 50 cm brede og henholdsvis 8 (sjakt 1) og 10 meter (sjakt 2) lange,
og det ble gravd ned til berget, hvor løsmassene ble såldet (Figur 9). For å kunne tilbakeføre
massene etter endt graving ble steinene, kvartsen og torven sortert ut og lagret separat.
Den ene sjakten (sjakt 2) ble også utvidet for å innlemme et gressområde rett øst for røysen
etter innspill fra Ingvild Paulsen fra fylkeskommunen. Undersøkelsen der kan tyde på at
røysen var større enn først antatt og strakk seg minst fire meter utenfor det som tidligere
var antatt å ha vært røysens utkant. Underveis ble det gjort funn av to biter med flint.
I tillegg ble det observert et lite kullholdig lag i det vi må anta var midtre del av røysen
samt mange spor av nyere tids funn, slik som spiker, flaskekorker, aluminiumsfolie og
plast. Det ble tatt ut to store jordprøver fra kulllaget (Figur 9). Selv om det var tydelig at
det forekom mye knust kvarts rundt røysen allerede før undersøkelsen ble vi overrasket
over hvor mye som faktisk fantes i løsmassene når vi gravde og såldet massene.

Figur 9 Kartet viser røysens bunnlag og utstrekning og de to sjaktene. Den nord sørgående er sjakt 1
og den vestøstgående er sjakt to. Det orange området skisserer utbredelsen på det antatte
utkastområdet. Området med kul, som antas å være røysens sentrum, kan ses i grå rett nordvest for
kryssingen av sjaktene. Metallfunnen er spor etter moderne søppel. Det samme gjelder moderne
bålplass (rosa) Kart: Desmond O`leary, KHM, UiO.

I tillegg til det gjenværende bunnlaget var det flere utkasthauger både rett bak røysen i vest
men også i søkk og juv i skogen omkring røysen. Disse ble synfart og fotografert men ikke
ytterligere undersøkt. En tettpakket avlang ansamling med steiner på røysens sørvestre side
ble snittet for å undersøke hvorvidt den kan ha vært en struktur i tilknytning til røysen men
det ble ikke gjort funn av lag som ga noe entydig svar på det. Det ble derimot funnet et
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fragment av flint (se Figur 9). Etter endt sikringsundersøkelse ble kvartsen lagt tilbake,
deretter torven og steinene i påvente av rekonstruksjoner og tilrettelegging for publikum.

Figur 10 På bilde kan man se de tre utkasthaugene i yttersidene av det tynne bunnlaget (rød) samt en
steinansamling som kan være en del av kantkjeden (orange). Den svarte linjen illustrerer en mulig
utbredelse av den fortidige røysen. Foto: Steinar Kristensen, KHM, UiO.
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Figur 11 Når undersøkelsen ble avsluttet ble kvartsen strødd tilbake i snittet og illustrerer på den
måte hvordan det kan ha sett ut før røysen ble anlagt. Sett mot sør. Foto: Lucia Uchermann Koxvold.

6.5

FUNNMATERIALE

Det ble kun gjort funn av to gjenstander som kan knyttes til røysens forhistorie. Det ene
er et avslag av flint og det andre et mindre fragment. Avslaget er nærmest bladformet
med en lav vinkel på plattformen men ingen retusj. Avslagets karakter gir derimot
inntrykk av å kunne ha kommet fra produksjon av en gjenstand som har vært slått tosidig
og nærmest flatt. Gjennomgang av KHM sitt referansemateriale fra produksjon av en
flintdolk av typen man kan finne i bronsealder har mange likheter med avslaget fra
røysen på Hasseltangen. Det er likevel litt for lite med kun et avslag for å kunne fastslå at
avslaget kommer fra en slik produksjon.
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Figur 12 Flintavslaget som ble funnet i løsmassene i røysen. Foto: Lucia Uchermann Koxvold, KHM,
UIO.

NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER
7.1

VEDARTSANALYSE OG DATERINGER

Det ble sendt inne en prøve til vedartsbestemmelse tatt fra det kullholdige laget funnet i
profilen på sjakt 2 i det som kanskje kan antas å ha vært i nærheten av røysens kjerne.
Prøven ble sendt inn til Moesgård museum, og analyseresultatene tyder på at det kun var
bjørk (betula) i prøven. Dateringen ble utført av Lund universitet. Den peker på 200-400
e.kr og dermed romertid.
Struktur

Kontekst

Prøvenummer

Bjørk (betula)

A511 Gravrøys

Kull lag mot bunn av røys

P505A

1,5 g

Tabell 2: vedartsbestemmelse fra røysen.
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Figur 13 Datering fra kulllaget i bunn av røysen.

VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON
Kystrøysbeltet strekker seg fra langs store deler av norskekysten og er viktige og ikke minst
svært synlige materielle spor etter mennesker i fortiden. Enkelte er monumentale og
dominerer både fra sjøen og fra land. Røysfelt som Mølen utenfor Staveren i Vestfold eller
Kalvehageneset i Homborsund i Agder er gode eksempler på hvor omfattende feltene kan
være. Eller som nevnt tidligere i rapporten, Jerken, i Arendal kommune som er en av
Sørlandets største med en diameter på nærmere 24 meter. Men det finnes også en rekke
slike røyser i innlandet, slik som i Bygelandsfjorden. En gravrøys/åsrøys kan defineres som
et «[g]ravminne som består av mellomstor og stor stein uten synlig innblanding av løse
jordarter. Den har en hvelvet til toppet profil. Den ligger på fjellgrunn eller i områder med
mye berg i dagen» (Sollund 1996:35). Plasseringen på fjellgrunn og nærheten til hav og
vannveier synes å være gjennomgangstrekk. Frans Arne Stylegar (##) argumentere for
bruken av begrepet kystrøys fremfor åsrøys for å skille mellom de lokalisert rett ved havet
og de som ligger noe lengre inn i landet.
I en sammenstilling av røyser i Vestfold påpeker Sollund (1996:50) at hovedvekten av
røysene i hennes undersøkelsesområdevirker å ha en diameter på rundt 8-12 meter, og at
de er overveiende runde. Videre påpeker hun at en kombinasjon av rundkamp og bruddstein
virker å være vanlig. Et annet viktig element er høyden. Røysene i undersøkelsen måler
mellom 1 og 2 meter i nåværende høyde, men alle røysene anses for å være delvis utkastet.
Sammenlignet med røysene på Ruarkilen, Søm og Espenes i røysens nærområde stemmer
størrelses og høydeobservasjonene fra Vestfold godt. Formen av disse røysene varierer dog
mer. Flere er beskrevet som avlange, usikre former, utkastet og skadet, hva som trolig kan
forklares av bevaringsgrad og beliggenhet i områder med bebyggelse. Røysene på
Jerkholmen derimot virker å være bedre bevart.
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Ett viktig element ved sikringsundersøkelsen var hvorvidt vi kunne finne rester av
gjenstander, strukturer, organisk materiale eller lag som kunne dateres og eller gi
kunnskap om røysens oppbygging, eller fortsatt ha rester av en hellekiste som kildene fra
1800-tallet antyder at ble funnet. Røysens utstrekning slik den fremstår i dag kan visuelt
antas gjennom det til tider tynne bunndekket som sprer seg ut på svaberget. I forbindelse
med sikringsgravingen var dette ett av undersøkelsesmomentene. Det ble derfor benyttet
GPS til å måle inn ytterkantene av bunndekket etter opprydning og visuell synfaring. Den
nye innmåling ble noe annerledes enn det innmålte polygonet i Askeladden (sammenligne
Figur 3 og 10). Dette var å forvente med tanke på hvor utsatt røysen ligger. Beskrivelsen
av røysen fra de tidligere registeringene og befaringen i 2017 som nevnt innledningsvis
(Kapittel 2), viser til en udefinert form, utkastet stein og bruk av såkalt rundkamp i liten
størrelse. Overflatesynfaringen av de utkastet områdene rundt det gjenværende
bunndekket tydet på bruk av større steiner. I hovedsak var utkasthaugene bestående av
rundkamp fra 50 til 30 cm i diameter selv om det også forekom enkelte større blokker
(Figur 10). Noen kunne kanskje virke mer som bruddstein men dette kan trolig skyldes
naturlige årsaker og termal påvirkning i form av frost og kanskje ild. I de sentrale delene
av bunndekket var steinene sjeldent større enn 30 cm og kunne lett flyttes på under
utgravningen av kryss-snittet. Steinene som lå ytterst, mulig i det som kan ha vært
kantkjeden, var generelt større enn steinene i røysen (se eksempelvis Sollund 1996:5253;72-73, Wenn 2016, Russ 2014:12, Gansum 2004:286–288).
Så hvor stor kan røysen ha vært? De to sjaktene som ble gravd strakte seg gjennom det
som i dag fremstår som senter av bunnlaget og ut (Figur 10). Sjaktenes lengder kan tyde
på at røysen har hatt en utbredelse på minst 14 x 8 meter men bunndekkets tilstand samt
det uavklarte utkastområdet på sørlig side kan tyde på at røysen har vært en hel del større.
Beliggenheten rett på kanten av bergryggen gir noen begrensninger mot øst. Men kanskje
en avlang form med en diameter på rundt 14 meter er sammenlignbart i størrelse med den
tidligere nevnte røysen på Søm (Figur 5).
Gjennomgående har mange av røysene langs kysten blitt tilegnet bronsealderen og enkelte
av dem kan på bakgrunn av gjenstandsfunn dateres slik. Likevel er det flere røyser som har
fått dateringer til jernalderen, slik som røysen på «verdens ende» (se eksempelvis Sollund
1996:55–64). Både Mai-Liss Bø Sollund (1996:63–64) Anne Lene Melheim (2006:81–85)
fremhever at røysene fra bronsealderen ofte har en indre gravkonstruksjon i form av en
kiste eller et kammer men at slike indre konstruksjoner mangler i de røysene som kan
dateres til jernalderen. Beretningene fra 1800 tallet beskrev akkurat en slik mulig
konstruksjon, samt funn av ornamentale sager, trolig rak kniver, en gjenstandskategori fra
bronsealder. Det ble ikke gjort funn av denne typen under undersøkelsene på ¨verdens
ende¨, ei heller fant vi spor etter et kammer, bare flinten kan peke mot en eventuell
Dateringen av det smale kullholdige laget i bunn av røysa ga romertidsdatering og plasseres
i så måte røysen eller røysens bruk i jernalderen.
Det er ikke ofte vi får anledningen til å undersøke røyser på denne måten. For hva var de
egentlig? Var de alle graver? På Hasseltangen tyder trekullrester i hvert fall på bruk av
ild, som kan henge sammen med kremering. Røysene var som monumenter viktige
landmerker fra sjøen. Sammen med røysene i nærområdet (Figur 6) gikk røysen på
Hasseltangen inn i et system av steder som var synlig markert og kanskje viktige
landemerker/steder for orientering fra sjøsiden. Som nevnt innledningsvis ble det tidlig
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observert mye kvarts i løsmassene rundt det gjenværende bunndekket. Underveis i
undersøkelsene viste det seg å være en stor mengde knust kvarts i massene. Det som
ytterst og i kantene fremsto som små fine fragmenter ble til større biter ettersom man
gravde nærmere senteret. Fragmenteringen ytterst er trolig forårsaket av de samme
kreftene som sakt men sikkert har brutt ned røysens bunnlag. Men hvor kommer kvartsen
egentlig fra? Det er ingen tegn etter en kvartsåre i berget under røysen, ei heller i
umiddelbar nærhet. Det er mye kvarts i grunnfjellet i Agder og dette har vært benyttet av
mennesker helt fra steinalderen og frem til i dag, men det er ingen kjente kvartsbrudd i
umiddelbar nærhet til røysen. Visuell gjennomgang av kvartsen viser at kvaliteten er
veldig god, og sammen med mengden kan dette kanskje tyde på at den er transportert til
plassen fra en god åre et annet sted. Det umiddelbare inntrykket man sitter igjen med er at
kvartsen er oppdelt/knust og spredt utover bergflaten i forkant av røysbyggingen.
De hvite kvartsbitene som inngikk i Hasseltangen-røysen sin konstruksjon kan ha fremmet
røysens synlighet fra lang avstand. Eksempler på kvarts eller bergkrystall i gravhauger og
røyser finnes, men ikke i dette omfanget. Dette skiller kanskje røysen på Hasseltangen fra
andre kjente røyser.
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VEDLEGG
10.1 TILVEKSTTEKST, C62050
C62050/1-4
Gravfunn fra bronsealder fra HASSELTANGEN RAET NASJONALPARK av SØM (58
/2), GRIMSTAD K., AGDER.
1) 1 avslag med retusj av flint. Mål: Stm: 4,7 cm.
2) 1 fragment av flint.
3) 3 kullprøver. Samlet Vekt: 25 g. En prøve (P nr: P505a) fra struktur A511 (kulllag
under røysen) ble vedartsbestemt til bjørk (betula) med resultat 200-400 e.Kr (Lus-15650,
1755 ± 40).
4) 1 prøve av knust kvarts. Vekt: 200 g. Innsamlet for fremtidige analyser av
bruddflatene.
Funnomstendighet: Kulturhistorisk museum utførte i perioden 24.-28. juni 2019 en
sikringsundersøkelse av en gravrøys på Hasseltangen i Grimstad kommune i Agder fylke.
Bakgrunnen var at fylkeskommunen ønsket å rekonstruere den nesten ødelagte gravrøys.
Røysen (ID 52929), ligger ytterst på Hasseltangen i det som nå er en del av Raet
nasjonalpark, på et sted som kalles «verdens ende». Røysen ligger på sørøstsiden av en
avlang nordøst/sørvestgående bergrygg med en spektakulær utsikt mot havet. De første
beretningene om røysen er fra 1800-tallet, hvor det sies å ha blitt funnet et kammer av
oppreiste steiner, en krukke av keramikk med bein, samt dekorerte bronsegjenstander.
Funnene er dessverre tapt. Røysen er i dag svært ødelagt. Før sikringsundersøkelsen var
det kun bunnlaget som er bevart, bestående av et 10-20 cm tykt lag med stein og torvjord.
Steinene som dekket røysen var spredt utover i terrenget omkring, en del av dem er
kanskje kastet på sjøen. Det ble anlagt en kryssprofil for å forsøksvis identifisere spor
etter strukturer og gjenstandsmateriale eller organiske funn. I massene, som ble
vannsåldet, ble det gjort funn av flint, samt store mengder med kvarts (ikke slått) og noe
kull. En kullprøve ble sendt til 14C-datering. Prøven ble datert til romertid, 200-400 e.Kr.
.
Orienteringsoppgave: Røysen ligger på sørøstsiden av en avlang nordøst/sørvestgående
bergrygg med en spektakulær utsikt på en plass som kalles «verdens ende» ytterst på
Hasseltangen i det som nå er en del av Raet nasjonalpark. 600 meter sørøst for
Jerkholmen sin sørvestligste holme, 300 meter fra fritidsbolig 57/8, og ca. 10 meter sørøst
for tilrettelagt utkikksplass med benker.
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6489495,7, Ø:
133592,2.
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LokalitetsID: 52929.
Katalogisert av: Lucia Koxvold.
Litteratur: Koxvold, L 2020 Rapport fra arkeologisk sikringsundersøkelse, Hasseltangen,
Raet Nasjonalpark, 58/2, Grimstad, Agder. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum.

10.2 TOP-ARK INNBERETNING 1957
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10.3 MÅNEDENS KULTURMINNE AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE- NETTSAK

Kulturminne mai: Gravrøysa som ble borte
Månedens kulturminne i mai er en gravrøys som ligger på Hasseltangen i Raet
nasjonalpark. Denne gravrøysa er vanskelig å se, fordi den er nesten helt borte. Den
er bare en skygge av seg selv, og til og med garvede arkeologer har problemer med å
gjenkjenne kulturminnet. Heldigvis finnes det kilder som kan fortelle oss litt mer om
hva som har vært her. Situasjonen er dessverre ikke så spesiell, det finnes mange
gravrøyser og gravhauger i fylket vårt som har blitt borte, eller som er forvandlet til
det ugjenkjennelige.

Bilde av restene av gravrøysa på "Verdens Ende" på Hasseltangen. Bilde er tatt
mot sørvest av Ingvild Paulsen/Aafk
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Kartutsnitt som viser markering av gravrøysa på Hasseltangen i Grimstad.
I den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden, og publikumsversjonen
Kulturminnesøk (se https://bit.ly/2jieHi8) er det registrert en gravrøys som heter id: 52929
Verdens Ende. Røysa er tydelig på kartet, men når man går ut i terrenget for å se, så er det
utsikten man ser, ikke en monumental gravrøys.
Gravrøysa er (var) en klassisk kystrøys og ligger ytterst på Hasseltangen, nord for Fevik.
Den ligger på kronen av bergryggen. Den er uklart markert og mye stein er kastet utover.
Røysa er bygget av svært liten rundkamp. Det meste av steinen ligger nå i N- og V-utkant av
røysen, så formen er nærmest avlang, orientert NØ-SV.
Røysa er omtalt i kilder fra 1877, så vi vet at røysa ble utkastet allerede i perioden 1847-57.
Kildene forteller at det inni røysa ble funnet en liten kiste av reiste heller. I kista ble det funnet
noen små dekorerte biter av bronse og et leirkar med brente bein. Gjenstandene skal være
tapt, men opplysningene forteller oss at det helt sikkert var en gravrøys på stedet.
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"Gravrøysa" markert med stikkstang til høyre i bildet, Nasjonalparkforvalter Jenny M.
Gulbrandsen til venstre Foto: I.Paulsen/Aafk
Det er ikke så vanskelig å tenke seg at det har vært et fint sted å ha en gravrøys på
Hasseltangen, med blant annet utsyn til Jerken og de virkelig store gravrøysene
der. Men det er vanskelig å vite hvordan vi skal ta vare på, og forvalte kulturminner som er
så skadet som denne, på en god måte. Hasseltangen er et populært turområde som er
tilrettelagt for ferdsel, og det er ikke lett for besøkende å forstå at det er noe som er verdt å
ta vare på her.
Det er et ganske stort inngrep å rekonstruere, eller bygge opp et kulturminne på nytt. I dette
tilfellet tror vi at det kan være en god løsning, fordi det blir mulig for publikum å forstå og lese
landskapet i nasjonalparken. Det er ikke bare isbreen som har formet landskapet,
menneskene har i flere tusen år også satt sine spor. Opplysninger om funn av
bronsegjenstander antyder at røysa er bygd i bronsealder, for 2-3000 år siden.
I samarbeid med Kulturhistorisk museum i Oslo ønsker Aust-Agder fylkeskommune å
undersøke restene av gravrøya for å se om det er mulig å finne ut noe mer om røysa. Vi har
for eksempel lagt merke til at det ligger uvanlig mye knust kvarts i restene. Er det den del av
gravhaugen? Kan vi finne rester av bein eller keramikk?
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Knust
kvarts i restene av gravrøysa. Restene av gravrøysa er fredet og det er ikke lov til å søke
med metallsøker eller å grave i området som er fredet. Bildet under viser utsikt fra gravrøysa
i 1957. Bildet er tatt av Elisabeth Skjelsvik fra Kulturhistorisk Museum som registrerte
gravrøysa i det som da het fornminneregisteret. Se kulturminnesøk for å se kulturminner i
nærheten av røysa https://bit.ly/2HBDR9T

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

28

58/2., Grimstad kommune

2019/6048.

10.4 TEGNINGER

10.5 FOTOLISTE CF 53597
Bildenr.

CF
53597001
Cf
53597002
Cf
53597003
Cf
53597004
Cf
53597005
Cf
53597006
Cf
53597007

Motiv

Tatt mot

Fotograf Dato

LUK
Deler av røyslaget med Gjermund Kristensen i bakgrunnen

S

24/06-19
LUK

Restene av røyslaget som strekker seg ut på berget, med kvarts lett synlig

V

24/06.19
LUK

Røysen sett fra skogbrynet, med Gjermund Kristensen i bakgrunnen

SØ

24/06.19
LUK

En av mange utkasthauger med rundkamp i skogen rundt røysen

24/06.19
LUK

Det ble besluttet å grave røysen ved bruk av et krysssnitt.

S

24/06.19
LUK

Stangfoto av deler av røyslaget. På bildet: Lucia Uchermann Koxvold og Gjermund
Kristensen

24/06.19
LUK

Kryssnittet med profiltråder
Kulturhistorisk museum
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Cf
53597008
Cf
53597009
Cf
53597010
Cf
53597011
Cf
53597012
Cf
53597013
Cf
53597014
Cf
53597015
Cf
53597016
Cf
53597017
Cf
53597018
Cf
53597019
Cf
53597020
Cf
53597021
Cf
53597022
Cf
53597023
Cf
53597024
Cf 5397025

2019/6048.

LUK
Kryssnittet med profiltråder

V

24/06.19
LUK

Kryssnittet med profiltråder- større utsnitt

V

24/06.19
LUK

Steinansamling

SV

24/06.19
LUK

Moderne bål, det var flere inntil og i området rundt røysen

24/06.19
LUK

Dronefotografering.

24/06.19
LUK

Dronefotografering med Steinar Kristensen

24/06.19
LUK

Påbegynt graving i snittet, noen steder var det mer masser enn andre.

V

25/06-19
LUK

Graving i snittet, noen steder var det mer masser enn andre.

25/06-19
LUK

Store mengder meg kvarts ble funnet i massene under sålding.

25/06-19
LUK

Som mistenkt var det flere steder med sprekker, men funnen uteble.

25/06-19
LUK

Røysen sett fra skogbrynet, med Gjermund Kristensen i bakgrunnen

SØ

25/06-19
LUK

Kysssnittet under utgravning, mange sprekker men ingen funn.

S

25/06-19
LUK

Nydelig utsikt fra røysen!

Ø

25/06-19
LUK

Stemningsbilde.

SV

25/06-19
LUK

Røysen og krysssnittet, arbeidet gikk raskt mens såldingen tok tid.

S

25/06-19
LUK

Utsikt fra røysen.

S

25/06-19
LUK

Krysssnittet.

V

I hovedsak var det rundkamp i røysen men også enkelte blokksteiner.

S

25/06-19
LUK
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Cf
53597026
Cf
53597027
Cf
53597028
Cf
53597029
Cf
53597030
Cf
53597031
Cf
53597032
Cf
53597033
Cf
53597034
Cf
53597035
Cf
53597036
Cf
53597037
Cf
53597038
Cf
53597039
Cf
53597040
Cf
53597041
Cf
53597042
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LUK
Utkasthauger i skogen rundt røysen.

25/06-19
LUK

Utkasthauger i skogen rundt røysen.

25/06-19
LUK

Arbeidsbilde med Gjermund Kristensen i det fine været.

Ø

25/6-19
LUK

Arbeidsbilde med Gjermund Kristensen i det fine været.

Ø

25/6-19
LUK

Vannsåldingen ble utført i en stor balje.

25/6-19
LUK

Steinansamling med røysen i bakgrunnen.

V

26/6-19
LUK

Småbiter av kvarts var synlig i ytterkant av røyslaget overalt.

26/6-19
LUK

Arbeidsbilde med Gjermund Kristensen med det tynne røyslaget i forgrunnen.

S

26/6-19
LUK

Røysen lå rett på siden av den stupbratte bergveggen ned mot havet.

SV

26/6-19
LUK

Stemning og arbeidsbilde av røysen under utgravning.

S

26/6-19
LUK

Stemning og arbeidsbilde av røysen under utgravning.

S

26/6-19
LUK

Kvarts og rundkampen ble skilt og lagret separat slik at det kunne tilbakeføres.

26/6-19
LUK

Småbiter av kvarts var synlig i ytterkant av røyslaget overalt.

26/6-19
LUK

Småbiter av kvarts var synlig i ytterkant av røyslaget overalt.

26/6-19
LUK

Småbiter av kvarts var synlig i ytterkant av røyslaget overalt.

26/6-19
LUK

Småbiter av kvarts var synlig i ytterkant av røyslaget overalt.

26/06-20
LUK

Størrelsen på steinene varierte men i hovedsak var det mellom 10-30 cm.
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Cf
53597043
Cf
53597044
Cf
53597045
Cf
53597046
Cf
53597047
Cf
53597048
Cf
53597049
Cf
53597050
Cf
53597051
Cf
53597052
Cf
53597053
Cf
53597054
Cf
53597055
Cf
53597056
Cf
53597057
Cf
53597058
Cf
53597059
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LUK
Det ble gjort funn av et flintavslag i massene fra snittet. Ventral side

26/06-20
LUK

Det ble gjort funn av et flintavslag i massene fra snittet. Dorsal side.

26/06-20
LUK

Steinansamling

SV

26/06-20
LUK

Steinansamling

V

26/06-20
LUK

Steinansamling snittet, ingen spor etter lag eller gjenstander.

26/06-20
LUK

Utsnitt og detaljbilde av steinene i en av sjaktene. Trolig er de uberørte og tyder
på at deler av røysen ikke er skadet.

26/06-20
LUK

Enda et moderne bål, det var flere inntil og i området rundt røysen

26/06-20
LUK

Steinansamling

Ø

26/06-20
LUK

Deler av røysen, etter at torven ble fjernet. Steinlaget er ikke rørt og viser kanskje
røysens opprinnelige oppbygging.
S

26/06-20
LUK

Deler av røysen, etter at torven ble fjernet. Steinlaget er ikke rørt og viser kanskje
røysens opprinnelige oppbygging.
SØ

26/06-20
LUK

Deler av røysen, etter at torven ble fjernet. Steinlaget er ikke rørt og viser kanskje
røysens opprinnelige oppbygging.
Ø

26/06-20
LUK

Røys med snitt. detalj.

Ø

26/06-20
LUK

Røys med snitt, detalj.

N

26/06-20
LUK

Røys med snitt, detalj.

S

26/06-20
LUK

Røys med snitt, oversiktsbilde.

S

26/06-20
LUK

Røys med snitt, oversiktsbilde

SØ

26/06-20
LUK

Røys med snitt, oversiktsbilde
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Cf
53597060
Cf
53597061
Cf
53597062
Cf
53597063
Cf
53597064
Cf
53597065
Cf
53597066
Cf
53597067
Cf
53597068
Cf
53597069
Cf
53597070
Cf
53597071
Cf
53597072
Cf
53597073
Cf
53597074
Cf
53597075
Cf
53597076
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LUK
Røys med snitt, oversiktsbilde

V

26/06-20
LUK

Arbeidsbilde Lars Jølle Berge og Gjermund Christensen.

27/06-20
LUK

Utvidelse av det ene snittet, kunne det tenkes at røysen var større?

27/06-20
LUK

Steinansamling

S

27/06-20
LUK

Steinansamling snittet.

S

27/06-20
LUK

Kulllag fra sentralt i snittet/røysen. Datert til romertid.

V

27/06-20
LUK

Kulllag fra sentralt i snittet/røysen. Datert til romertid.

V

27/06-20
LUK

Kulllag fra sentralt i snittet/røysen. Datert til romertid.

SV

27/06-20
LUK

Steinene slik de lå i den utvidete sjakten, med større steiner nederst. Er det
ytterkantene?
SV

27/06-20
LUK

Steinene slik de lå i den utvidete sjakten, med større steiner nederst. Er det
ytterkantene? Utvidet perspektiv med resten av røyslaget.
SV

27/06-20
LUK

Steinene slik de lå i den utvidete sjakten, med større steiner nederst. Detalj.

SV

27/06-20
LUK

Steinene slik de lå i den utvidete sjakten, med større steiner nederst og
opprinnelig sjakt i bakgrunnen.

27/06-20
LUK

Fantastisk utsikt fra fjellryggen som røysen lå på.

27/06-20
LUK

Fantastisk utsikt fra fjellryggen som røysen lå på.

27/06-20
LUK

Ferdiggravd røys med snitt, oversiktsbilder

SØ

27/06-20
LUK

Ferdiggravd røys med snitt, oversiktsbilder

Ø

27/06-20
LUK

Ferdiggravd røys med snitt, oversiktsbilder
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Cf
53597077
Cf
53597078
Cf
53597079
Cf
53597080
Cf
53597081
Cf
53597082
Cf
53597083
Cf
53597084
Cf53597085
Cf53597086
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LUK
Ferdiggravd røys med snitt, oversiktsbilder

V

27/06-20
LUK

Ferdiggravd røys med snitt, oversiktsbilder

V

27/06-20
LUK

Ferdiggravd røys med snitt, oversiktsbilder med tilbakelagt kvarts.

S

27/06-20
LUK

Ferdiggravd røys med snitt, oversiktsbilder med tilbakelagt kvarts.

S

27/06-20
LUK

Ferdiggravd røys med snitt, oversiktsbilder med tilbakelagt kvarts.

V

27/06-20
LUK

Ferdiggravd røys med snitt, oversiktsbilder med tilbakelagt kvarts. Detalj.

V

27/06-20
LUK

Arbeidsbilde: Gjermund og Lars demonstrer hvordan man tar de beste bildene til
sosiale medier.

27/06-20
LUK

Ferdiggravd røys med snitt, oversiktsbilder med tilbakelagt kvarts. Detalj.

S

27/06-20
LUK

Ferdiggravd røys med snitt, oversiktsbilder med tilbakelagt kvarts.

S

27/06-20
LUK

Arbeidsbilde: Gjermund i treet.
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10.6 ANALYSERESULTATER
10.6.1 C14 DATERING
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10.7 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON
Skisser
Fotobok
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