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ABSTRACT
Berglund, B., Johansen, A.B., Solem, J.O., Jasinski,
M.E. and Solem, T., 2000: "The Naturai Gas Project"
- Archaeological investigations at Tjeldbergodden,
Aure county, Møre og Romsdal, in connection with
the building of a methanol plant. 1
In connection with the building of a processing
plant for naturai gas from the Norwegian continental
shelf, archaeological investigations were undertaken
from 1992 to 1995 in a 2 km2 area at Tjeldbergodden
on the coast 80 km west of Trondheim. The archaeological work was supplemented by investigations in
palynology, entomology and linguistic history.
About 500 weeks of fieldwork were carried out. The
search for cultural traces was made difficult by the
fact that most of the area was covered by blanket bog
which covered the find layers. Over 1000 test pits
were dug in the bog areas along with a number of
test excavations. Underwater archaeological investigations were also carried out.
A considerable settlement was uncovered which
spread over large segments of the post-glacial period, up to and including the Middle Ages. Most of the
settlement ran downward along a shallow valley in
the eastern part of the area. With the exception of one
location with quartzJquartzite, artefacts of flint dominated totally. Some of the locations were large, the
largest being approximately 4000 m 2 • At this site,
traces of more permanent settlement such as tent

rings were found. Some locations had a fully developed use of stone as a tool material in unexpectedly
late periods. Over large sections of the area, the
buming of heather fields and other traces of early
agriculture could be discerned. A total of barely 500
m 2 of habitation site was excavated; most covered by
bog.
In addition to a field with 15 known grave caims
from the early Bronze Age in the area's western section, approximately 40 grave sites were uncovered
which had not formerly been apparent. They lay for
the most part covered by thick peat, which had been
placed there soon after the buria!. Those graves
which could be dated were from the period 30002000 BP. Also other types of cultural traces were
found. In particular, depressions of various sizes in
boulder-strewn areas are mentioned, the smaller of
which seem to have been used for storage of sea
catch. Near the depressions, severai lookout points
were found where it was easy to control the coast
and sea areas in the vicinity.
A shore displacement diagram was worked out for
the area in which the progression of level changes in
the various post-glacial periods could be determined.
Traces were also found of the tsunami following the
underwater landslide at Storegga in the North Sea at
least 7000 years ago.

I Norvegian University og Science and Technology.
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FORORD
sammenfatter et stort materiale og det er tenkt at
flere publikasjoner for ulike målgrupper vil følge
deIUle etter hvert.

Her rapporteres den delen av Gassprosjektet som
gjelder Tjeldbergodden, og som ble gjeIUlomført i
perioden 1992-1995. Rapport om undersøkelsene i
forbindelse med rørledningen over Hitra fra
Haltenbanken til Tjeldbergodden vil bli publisert for
seg.

Takk til Aud Beverfjord som med kort tidsfrist har
tilrettelagt rapporten for trykking, raskt og effektivt.
Sally Skow har oversatt Abstract og de fleste tekstene til illustrasjoner og tabeller til engelsk.

Oppdragsgiver, Statoil, har liksom andre brukere av
rapporten tålmodig ventet på utgivelsen. Rapporten

Trondheim april 200 l
Birgitta Berglund
Redaktør
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FORORD
Dette er en sammenfattende rapport over de undersøkelser som ble utført etter kulturminne lovens
bestemmelser i forbindelse med byggingen av prosessanlegget for ilandført gass til Tjeldbergodden fra
Haltenbanken. Rapporten har flere mål:

tabellene). Eli Raanes har hatt hovedansvaret for
økonomiadminstrasjonen. Regnskapene er ført av
NTNU og revidert av Riksrevisjonen.
Bare der det sies spesielt, omfatter rapporten resultatene fra forundersøkelsene i 1988. Der ikke annet
nevnes, er fotografiene tatt av feltpersonalet.
Utgravingene innenfor an leggsområdet ble konsentrert til de viktigste lokal itetene. Dermed kunne
arbeidet gjennomføres så raskt at det ikke forsinket
anleggsstarten. Som kompensasjon for dette ble det
gjort mindre undersøkelser utenfor anleggsområdet.
På denne måten ble også kunnskapsutbyttet større,
f.eks. når det gjelder bosetningens tidsutstrekning,
samtidig som kostnadene ble lavere enn ved en fullstendig utgraving.
Også etter at anlegget nå står ferdig, er det mulig å
orientere seg i forhold til det landskap som fantes på
Tjeldbergodden før anleggsstart, og som denne rapporten forholder seg til: Når man kommer hovedinnkjørselen mot anlegget, ligger Kvennavatnet ca.
100 m til høyre (øst for) resepsjonen og ca. 5 m
lavere. Steinalderboplassen Kalvheiane 5 ligger ca.
200 m til venstre (vest) for resepsjonen, helt inntil
utsida av gjerdet rundt anlegget. De bevarte delene
av Kalvheiane 2 finnes innenfor gjerdet ca. 250 m
øst-nord-øst for flammetårnet. De store gravrøysene
på Geitaryggen ligger fortsatt vel synlig helt utenfor
anlegget i vest. Terrenget som fantes der selve
anlegget ligger, er minert bort.
Vi takker Statoil for godt samarbeid gjennom hele
undersøkelsen. Særlig har vi hatt utallige, gode kontakter med Petter Reed. Interessen og velviljen hos
folket i Aure var den viktigste forutsetningen for at
vi klarte å utføre arbeidet. Det var ikke uten videre
enkelt å få 50-60 fremmede ungdommer inn i ei fredelig bygd på en gang.

• Rapporten skal gi oppdragsgiver en samlet,
oversiktlig framstilling av undersøkelsene og
resultatene.
• Den skal gi forskningen en inngangshjelp til det
store grunnmaterialet fra undersøkelsene.
• Den skal være en grunnlagspublikasjon til bruk
for allmennheten, f.eks. i skolen og i lokalhistorisk arbeid.
• Den skal være til hjelp i samfunnsplanleggingen,
f.eks. for fylkeskommunene.
At rapporten både skal tilfredsstille målgrupper
med mange ulike interesser og likevel være kortfattet, har gjort den arbeidskrevende: Materialinnholdet
i rapporten bygger på feltrapportene fra de enkelte
undersøkelsesgruppene. Dokumentasjonsmaterialet
(rapporter, tegninger fotografier) og funnmateria!et
fra undersøkelsene er meget stort. Det har derfor
vært arbeidskrevende å velge ut og tilrettelegge dette
for rapporten og for det videre arbeidet med undersøkelsene. Ferdiggjøringen av rapporten har gått
langsomt fordi de ansvarlige personer har hatt omfattende engasjement i undervisning, institusjonsledelse og andre arbeidsoppgaver etter at feltundersøkelsene var avsluttet.
Under daglig ledelse av Birgitta Berglund har disse
ytet særlig store bidrag til gjennomføring av undersøkelsene: Torbjørn Aasvang (rapportutdrag, feltforberedelser, allmenn oversikt og ordning av materiale
m.m.), Eli Joner (tegning og annet dokumentasjonsarbeid), Anne Haug (mange av de sammenfattende

Trondheim 6. oktober 2000
Arne B. Johansen
prosjektleder
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1 Innledning om hele prosjektet
Arne B. Johansen

1.1 UTFORDRINGEN

Menneskenes historie er derfor i høy grad en
teknologihistorie. Kysten har vært mest utnyttet;
blant annet fjordmunninger og utløp av store elver.
Der var matforekomstene særlig tilgjengelige, spesielt fordi man hadde en vel utviklet båt- og fisketeknologi som ga god ressurskontroll. Fra arkeologiske funn vet vi f.eks. at folk langs Norskekysten
for 8000 år siden kunne fiske på 100 favners dyp.
Noe av bruken har avsatt slike spor at vi er i stand
til å finne dem igjen i dag. Sporene er de tråder til
fortiden som gir oss mulighet til innblikk i menneskeliv for lenge siden. Hvilken verdi det har å ha
slik kunnskap om fortiden, er et kulturpolitisk
spørsmål av betydelig vekt. Det er bl.a. klart at fortidsinteressen har skiftet mye både i styrke og
innhold gjennom de siste hundreårene. I alle tilfelle
er det åpenbart at det bildet man har av fortiden
utgjør en viktig del av enkeltmenneskets selvoppfatning. Til dels har fortidsinteressen og fortidskunnskapen vært sterkt misbrukt. Misbruket har vært
særlig utbredt i kombinasjon med nasjonalfølelser og
nasjonsbygging. Både tidligere og nå benyttes fortidskunnskap f.eks. til å hevde særrett til landområder. Man bør ta det etiske ansvaret og arbeide for
at fortidskunnskapen brukes til å oppnå en kulturell
kombinasjon av identitetsfølelse og toleranse, dvs.
en forståelse av egen karakter som samtidig gir
respekt for andres karakter. Å få dette til uten at det
sporer av, er vanskelig.
Mengden av spor etter fortidsmennesker er
begrenset fordi alle mennesker slutter å lage spor når
de dør. I realiteten er mengden av spor relativ fordi
vår evne til å oppdage dem fonnes av den forståelse
vi har av fortidens leveformer. Derfor blir vi gradvis
i stand til å oppdage stadig flere av de avsatte spor.
Likevel er det behov for vern av de sporene som alt
er oppdaget slik at muligheten til å produsere fortidskunnskap bevares. Det er bakgrunnen for at Norge
fikk en lov om beskyttelse av kulturminner i 1905.
Den øyeblikkelige trussel da var at Osebergfunnet
skulle bli solgt til utlandet. Den "lov om kulturminner" vi har i dag, bestemmer bl.a. at alle spor
etter folk eldre enn 1537 e.Kr. (refonnasjonen) er
automatisk fredet. Enkelte andre spor som mynter,
samiske og marine kulturminner er automatisk fredet
selv om de er yngre.
Den som vil sette i gang tiltak som kan skade

Også i nordlige deler av Europa har det kanskje bodd
folk i mer enn 100 000 år. Noenlunde fyldig
kunnskap har vi bare for de siste 10 000 årene. Det
skyldes blant annet at den siste istiden har fjernet
nesten alle de løsmasser som eldre spor har ligget på.
Bare få terrengpunkter kan ha ligget i ly for isen.
Særlig gjelder dette fjellhuler der folk har bodd, men
også bosetningsspor på åpen mark som har blitt
overdekket av så slitesterkt materiale at det beskyttet
mot isen. Mangelen på materiale har fått de fleste
arkeologer til å oppgi tanken på å finne så gammel
bosetning der isen lå.
Noen har mistenkt at f.eks. Sjonghelleren på
Valderøya på Sunnmøre og Varggrottan i MidtFinland har bosetningsspor som er minst 50 000 år
gamle. Ved Dale kirke ved Blomvågen i Øygarden
kommune nord for Bergen er bosetningsspor datert
til omkring 13 000 år før nåtid (Johansen og Undås,
1992). De lå beskyttet under et morenedekke som
var avsatt av isen da den under avsmeltingen rykket
fram igjen i en kortere periode. De viser at folk har
holdt seg tett inntil iskanten. Grunnen til det har nok
vært at sonen langs iskanten hadde særlig sikre
matkilder. Også under den videre avsmelting har
folk vært på plass så snart næringsgrunnlaget var til
stede; åpenbart bare noen ti-år etter at isen ble borte.
Spor som er avsatt etter at innlandsisen smeltet
bort for 10 000 år siden er bevart dersom de ikke har
råtnet eller vitret bort på andre måter. I våre områder
bidrar årstidsvekslingen til at enkelte nedbrytningsprosesser får særlig høy hastighet, bl.a. ved stadig
tining og frysing, mye nedbør og god
lufttilgang.Selv om vitringen bare ødelegger lite
hvert år, blir det mye etter så mange tusen år. Det
organiske materialet på boplassene er mest utsatt.
Bare i enkelte tilfelle der slik materiale har ligget i
egnet jordsmonn og har vært beskyttet mot nedbør,
kan det være bevart.
Gjennom de 10 000 årene etter siste istid har menneskene utnyttet alle deler av landskapet, men med
en selvfølgelig konsentrasjon til terreng der mat lett
kunne skaffes med de teknologier man hadde tilgang
til. Matforekomster og andre naturforekomster eksisterer bare i den utstrekning man synes de er akseptable, og man har teknologi til å få tak i dem.
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Tegning l: l Planlagte ilandjøringssteder med gjennomførte arkeologiske jorundersøkelser i Midt-Norge.
Drawing 1: l Proposed shore access points with copleted archaeological surveys in Mid-Norway.
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automatisk fredete kultunninner pålegges å undersøke om konflikt vil oppstå. Viser det seg at konflikt
oppstår, skal det søkes om å få hevet fredningen av
sporene. Dersom vedkommende myndighet hever
fredningen, vil det normalt stilles som vilkår at
sporene skal undersøkes vitenskapelig før tiltaket
settes i verk. Både den arkeologiske undersøkelse og
selve tiltaket vil normalt ødelegge kulturminnet.
Undersøkelseskostnaden bæres av tiltakshaver i alle
de tilfelle der tiltakshaver ikke er et "mindre, privat
foretak". I vurderingen av om fredningen skal heves
tar man også hensyn til at undersøkelsesmetodene vil
bli bedre med tiden slik at kunnskapsutbyttet blir
større desto senere undersøkelsene kommer.
Samtidig mister nåtidens mennesker en mulighet til
kunnskapsglede.
Dersom fredning blir opphevet, er det en utfordring å vurdere hva som er en rimelig kostnad ved en
undersøkelse. Kostnaden må vurderes både i forhold
til tiltakets størrelse og til de skader det vil medføre
for det arkeologiske kildematerialet, sett i forhold til
framtidige behov for kunnskap og til forskningsmulighetene i materialet. En konflikt i vurderingen er at
man normalt vil ha best forutsetninger for å gjøre en
god undersøkelse av de kultunninner som er av størst
vitenskapelig interesse og som dermed også er de
mest verneverdige. Vernevurderinger må derfor
gjøres i miljøer der det foregår en oppdatert grunnforskning.

skulle, sammen med tilsvarende undersøkelser på
andre fagområder, danne grunnlag for en vurdering
av hva som var det beste alternativ for plassering av
industrianlegget. Vitenskapsmuseet registrerte et
betydelig antall automatisk fredete kulturminner i
alle de undersøkte områdene. At forekomstene er så
store, skyldes at fortidsmenneskenes vurdering av
hva som var et godt leveområde i betydelig grad faller
sammen med de vurderinger som ligger bak moderne
næringsvirksomhet. Den arkeologiske skade var derfor betydelig ved alle alternativene, men ikke noe
sted så stor at man ville motsette seg en utbygging.
Tjeldbergodden (fig. 1:2) ble valgt som utbyggingsområde, men var et av de valg som ville gi størst
arkeologisk skade, både på grunn av det store antall
boplasser under flat mark og på grunn av de monumentale gravrøysene, særlig langs Geitaryggen et
stykke vest for det som senere ble beliggenheten for
prosessanlegget. Disse gravrøysene er med på listen
over høyt prioriterte kulturminner i Norge. I Vitenskapsmuseets vurdering ble det lagt særlig vekt på
tiltakets store samfunnsbetydning og den evne
Vitenskapsmuseet hadde til å gjøre en forsvarlig
undersøkelse i de aktuelle områdene. Vitenskapsmuseet hadde forøvrig en god dialog med utbyggeren om plasseringen av anlegget i forhold til de
viktige kulturminnene på Geitaryggen. Anlegget ble
lagt så langt øst som det var mulig av tekniske hensyn og av hensyn til bosetningen i og omkring
Kjørsvikbugen.
Den eneste begrunnelse samfunnet har for å verne
kulturminner er at de inneholder kunnskap om fortidsmenneskenes virksomhet. De undersøkelser som
stilles som vilkår for å heve en fredning skal derfor
også ha til hensikt å få ut denne kunnskapen. Derfor
var det en forutsetning fra Vitenskapsmuseet at
undersøkelsene ble drevet som et forskningsprosjekt
slik at resultatene kunne utnyttes direkte til forskning
senere. Denne forutsetningen ble oppfylt. Prosjektorgansisasjonen ble bygget opp for å tjene denne
hensikten.

1.2 FORUNDERSØKELSER
OG VURDERINGER
Planleggingen av gassilandføring fra Haltenbanken
til Norskekysten startet midt på 1980-tallet. Etter initiativ fra Statoil som representant for operatørgruppen startet Vitenskapsmuseet konsekvensundersøkelser i 1987. Etterhvert ble slike undersøkelser
gjennomført (fig l: l) for områdene Akset på Hitra
(U niversitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet:
Rapport, arkeologisk serie 1988:2, 112 ss.),
Grisvågøya i Aure (Rapport, 1988:5, 114 ss.),
Lauvøya i Vikna (Rapport 1988:3, 135 ss.), Røstøya
i Hemne (Rapport 1988: l, 70 ss.), Vågøya (Rapport
1988-4,89 ss.) og Storvika i Fræna (Rapport 1988:6,
152 ss.) og Tjeldbergodden i Aure (Rapport 1990:2,
108 ss.). På Atthamar på Hitra ble undersøkelser
påbegynt, men avsluttet før de var fullført. Det foreligger egne rapporter fra hver av disse undersøkelsene. Alle forundersøkelsene ble ledet av Ame
B. Johansen.
De arkeologiske konsekvensundersøkelsene
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Tegning 1:2 Tjeldbergodden ligger i Aure kommune på sørsiden av Trondheimsleia. Også den planlagte
gassledningen over land på Kvenværet og sørvestre Hitra er markert. Undersøkelsene i de sistnevnte områdene rapporteres i egen publikasjon.
Drawing 1:2 Tjeldbergodden is situated in Aure County on the southem side of the Trondheim shipping
lane (Trondheimsleia). The planned overland gas pipeline at Kvernværet and SW Hitra is also marked.
Excavation reports from the letter areas will be published separately.

1.3 PROSJEKTET

spor fra viktige tidsavsnitt og på å finne sammenhenger mellom dem. Innenfor disse avsnittene la vi
vekt på å grave ut store flater fordi dette gir informasjon om hvordan boplassmenneskene organiserte
sin tilværelse, med f.eks. arealer for matlaging, soving, redskapsproduksjon og avfallsdeponering.
Flatene kunne ikke gjøres så store som vi ofte ønsket
fordi det ble for kostbart.
Disse problemstillingene var styrende for hele
undersøkelsen slik at det materialet som ble samlet
inn skulle gi et tilfredsstillende grunnlag for videre
forskning. Et materiale som samles inn uten at problemstillingene er bevisstgjort, gir alltid et dårlig
grunnlag for forskning, f.eks. ved at det ikke er klart
hva man ikke lette etter. At undersøkelsene på
Tjeldbergodden ble gjennomført som et forskningsprosjekt, var også en nødvendig forutsetning for å
klare den strenge prioritering som måtte gjøres.

1.3.1 Planlegging
Vitenskapsmuseets "Plan for de arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med ilandføring av gass til
Tjeldbergodden" var ferdig 18. mars 1992.
Planleggingsperioden var meget kort fordi
Stortingets endelige beslutning om stedsvalg kom
sent i forhold til planlagt ferdiggjøringsdato for
anlegget. Planen ble utformet i det arkeologiske
forskningsmiljøet ved Vitenskapsmuseet. Ut fra en
samlet vurdering av mulighetene for ny arkeologisk
kunnskap ble planen konsentrert om å følge bosetningen på Tjeldbergodden fra de tidligste spor og
oppover mot vår tid. Innenfor dette ble det lagt
særlig vekt på å forstå hvordan fangst og fiske ble
drevet og hvordan gard og gardsdrift vokste fram.
Derfor ble hovedvekten lagt på å finne bosetnings-
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1.3.2 Organisering av undersøkelsene

deler av sin etablerte kunnskap og legger den sammen med tilsvarende deler fra arkeologi og biologi.
Summen av dette blir en ny sammenstilling av
kunnskap,
men
ikke
ny
kunnskap.
"Sammenflettingen" kommer lett til å begrense seg
til felles budsjett og en felles administrasjon (NAVF,
1977).
Fordi planleggingstiden var så kort hadde vi bare
beskjedne mål for samarbeidet mellom fagområdene. Ved at oppgavene ble gitt ut fra de arkeologiske problemstillingene ville det automatisk bli
arkeologisk nytte av alle fagområdene, men ikke
nødvendigvis i form av ny kunnskap fra mellomrommene mellom de ulike fag. I betydelig utstrekning
klarte vi likevel å utvinne ny naturhistorisk
kunnskap.
Feltarbeidet ble drevet i perioder på opp til seks
sammenhengende uker gjennom de fire somrene
1992-1995 (-1996 for marinarkeologi). Antall
medarbeidere i felt var i perioder oppe i 60, i tillegg
til flere av Vitenskapsmuseets faste medarbeidere.
Med få unntak ble arbeidskraften benyttet til arkeologisk feltarbeid. Feltpersonalet var hovedsakelig
arkeologistudenter fra de 4 norske universitetene,
men med et innslag av forskere og studenter fra universiteter i andre land. Delprosjektledeme hadde
ansvaret for den praktiske gjennomføringen av delprosjektets feltarbeid. Der en utgraving kunne ventes
å gi stoff av interesse for flere delprosjekter, deltok
de berørte prosjektledere i planlegging og gjennomføring. Samordningen ble gjort ved regelmessige
møter mellom prosjektlederne; i noen tilfelle i felt.
Feltarbeidet vakte interesse i Aure og omliggende
trakter. Derfor fikk vi mange besøk mens feltarbeidet
pågikk. Noen av feltassistentene ble også hentet fra
lokalsamfunnet. Senere er det holdt foredrag om
undersøkelsene både i Aure og andre steder, og det er
skrevet populærartikler og gitt radiointervjuer.
Politisk møtte prosjektet likevel noe motstand i Aure,
særlig uttrykt gjennom utspill fra ordføreren. I avisoppslag og i andre former ble det hevdet at
Vitenskapsmuseet hindret næringsutviklingen i kommunen ved å legge ekstra kostnader på utbyggeren.
Vitenskapsmuseet fant det imidlertid ikke riktig å gå
ut i noen offentlig polemikk: i en sak som ble håndtert
korrekt etter norsk lov. Det er også rimelig å tro at
resultatene fra de arkeologiske undersøkelsene på
Tjeldbergodden vil bli av verdi for senere generasjoner i bygda. Det ble tillagt avgjørende betydning i alle delprosjektene at det skulle skapes
kunnskapsverdier for det framtidige lokalsamfunnet.
Etterspørselen etter lokal formidling av resultater har
da også vært stor etter at feltarbeidet var slutt.

Det undersøkelsesopplegg som velges skal tilfredsstille mange hensyn. Noen av de viktigere er:
. Prosjektet skal være faglig forsvarlig i forhold til
de utfordringer undersøkelsesobjektet kan ventes å
by på. F.eks. må det finnes tekniske ressurser til å
møte vanskelige utgravingsforhold.
Det skal bygge på de fagressurser som er realistisk
tilgjengelige i fagmiljøet.
Det skal ha så lav kostnad som mulig i forhold til
det faglige utbyttet.
Det skal ha en effektiv organisering slik at det
f.eks. er lettadministrert og gir gode utviklingsmuligheter for personalet.
Det skal ha en god sammenfletting mellom
fagområdene i prosjektet og mellom prosjektet og
institusjoner utenfor prosjektet.
Organiseringen ble etter dette:
Delprosjekt l: Tidlig bosetning: l arkeolog med
ansvar for undersøkelser på land. Vedkommende
ledet hele prosjektet. (dr. philos. Arne B. Johansen)
Delprosjekt 2: Framvekst av gardsbruk og tilknyttet sjøbruk: l arkeolog med ansvar for undersøkelser
på land, særlig de yngre bosetningsfaser.
Vedkommende hadde også ansvar for arkeologisk
infrastruktur og daglig ledelse for hele prosjektet.
(dr. philos. Birgitta Berglund). -Som korttidsengasjement ble en stedsnavnforsker (cand. philol. Frode
Korslund) tilknyttet dette delprosjektet.
Delprosjekt 3: Undervannsarkeologi: 1 ansvarlig
arkeolog. (dr. art. Marek E. Jasinski)
Delprosjekt 4: Laboratoriefunksjoner og teknisk
infrastruktur: 1 teknisk leder. (overingeniør Roar
Sæterhaug). Dette prosjektet avgir ikke egen rapport.
En kort beskrivelse er tatt inn i kapittel 1.3.4. nedenfor.
Delprosjekt 5: Naturforhold i bosetningsperioden:
1 entomolog (dr. philos. John O. Solem) og 1 palynolog (dr. scient. Thyra Solem).
"Tverrvitenskap", det vil si sammenfletting av
ulike fagområder til en samlet angrepsmåte, er
vanskelig av mange grunner. Den viktigste vansken
er at hvert fag tradisjonelt har sine egne målsetninger
og arbeidsmåter. Det fører til at det overhodet blir
vanskelig å finne noe tema som alle deltakere kan
meritere seg på, og som derfor er samtidig interessant for flere fag. I praksis fører dette til at de fleste
tverr-vitenskapelige prosjekter består av separate
fragmenter fra ulike fagområder og med svak innbyrdes sammenheng. Kvartærgeologen bidrar med
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Kvennavatnet og ned mot sjøen. Her lå Kalvheilokalitetene og Kvennabekk-lokalitetene. Denne
dalsenkningen i terrenget hadde gjennom hele etteristiden gitt godt ly for vind som stod inn fra åpningen mot havet i nordvest, forbi Hitra. Bekken fra
Kvennavatnet langs dalbunnen har dessuten alltid
gitt godt ferskvann og kanskje fiskemuligheter til
visse årstider.
Innenfor disse lokalitetene igjen ble de områder
valgt ut til arkeologisk utgraving som kunne ventes å
inneholde bredest mulig informasjon, og som syntes
å være uskadet av f.eks. skogsgrøfting, torvtekt eller
annen moderne aktivitet. Ettersom flint og bergarter
nesten er de eneste materialer som bevares gjennom
de mange tusen år som er gått, blir det lett til at
utgravinger konsentreres til områder med mange
funn av redskaper og redskapsrester av disse materialene. Viktig informasjon av annet slag kan dermed
unndra seg oppdagelse. Denne utfordringen var det
ikke mulig å møte innenfor denne undersøkelsens
ramme. Derfor kunne vi nesten ikke grave ut arealer
som inneholdt få gjenstander eller var gjenstandstomme.

Samarbeidet med utbyggeren var hele tiden godt. I
1999 var Tjeldbergodden et av hovedmålene for
heldagsekskursjonen under det Midt- Nordiske arkeologisymposiet som ble holdt i Trondheim. Statoil ga
en omfattende orientering og visning av anlegget, og
utvalgte objekter fra de arkeo-logiske undersøkelsene
ble framvist.

1.3.3 Utvelgelsesproblemet
Arkeologiske feltundersøkelser må normalt begrenses
til et lite utvalg av kulturminnene dersom kostnaden
ikke skal bli urimelig stor. Allerede de kulturminner
vi kjente fra forundersøkelsen og fra tidligere var så
omfattende og krevende at denne utfordringen var
stor. Problemet var særlig stort for lokaliteten
Kalvheiane 2 i sørøstdelen av anleggsområdet. Den
hadde en utstrekning på omkring 4000 m2 • Skulle
den blitt utgravd totalt på samme måte som f.eks.
kulturlagene i norske middelalderbyer, ville kostnadene neppe blitt akseptable. Den letingen etter
kulturminner som innledet prosjektet viste at problemet også er større enn vi forstod på forhånd. Blant
annet ble det funnet et stort antall røyser som var
overdekket av myr-/torvlag. Trolig var de fleste av
dem gravminner.
Den store myroverdekningen på Tjeldbergodden
gjorde at også selve letingen måtte begrenses. Over
store områder var myrtykkelsen mer enn l m. De
fleste kulturspor ligger mellom myrdekket og den
minerogene overflaten under. Å grave seg gjennom
myrdekket et stort antall steder for å lete etter slike
kulturlag ville blitt urimelig kostbart. Bare i noen få
tilfelle ble dette derfor gjort der myrdekket var så
tykt. Likevel ble det funnet et stort antall kulturminner som tidligere var ukjente. Noen steder ble letearbeidet lettet ved at grunneierne hadde lagt et nett av
dreneringsgrøfter i fiskebeinmønster gjennom
myrene kort tid før, visstnok med tanke på skogplanting. Dermed kunne man finne flintavslag,
trekull og andre kulturspor i den oppkastede massen
og i profilveggene der forholdene lå til rette.
Grøftene hadde imidlertid også senket grunnvannsnivået over store arealer, slik at mye organisk
materiale var uttørket og bortråtnet.
Av de kulturminner som enten var kjent fra forundersøkelsen eller fra registreringene i selve prosjektet ble de objekter valgt ut til delvis undersøkelse
som syntes å gi best mulighet til å følge bruken av
Tjeldbergodden gjennom etteristiden. Derfor ble den
største del av undersøkelseskapasiteten satt inn langs
den dal senkningen som gikk fra området rundt

1.3.4 Teknisk infrastruktur
Registreringene ble utført av grupper på to personer,
og utgravingene i grupper på opp til åtte personer.
Hver gruppe ble ledet aven arkeolog eller en erfaren
arkeologistudent. Hver leder hadde ansvar for
skriftlig rapportering og dokumentasjon av funn til
prosjektleder. Verbaldokumentasjonen ble supplert
med fotografering og tegning. Hver gruppeleder
utarbeidet en samlet rapport om arbeidet i sin
gruppe. Dette materialet er på flere tusen sider og
danner grunnlaget for denne samlerapporten.
Oversiktsfotografering fra fly ble utført to ganger.
Undersøkelsespersonalet
ble
hovedsakelig
innkvartert i privathus nærmest mulig opp til
Tjeldbergodden. Prosjektlederne førte tilsyn med
feltarbeidet gjennom hyppige befaringer og gjennom
daglig telefonkontakt med feltledere.
Det er et hovedproblem i arkeologiske undersøkelser å finne alle gjenstander som innholder
informasjon om fortidsmenneskenes liv. Det mest
typiske er små avspaltingsfliser ("avslag") fra produksjonen av redskaper i flint og bergarter, og små
skår av keramikk. Særlig i myrmark er det et meget
kostbart arbeid å få til noenlunde sikker innsamling
fra større mengder utgravingsmasser. Forsøk vi har
utført viser at tapet av funnmateriale er svært stort,
selv i lettere jordsmonn enn på Tjeldbergodden. For
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Å få tilgang til vann på alle lokaliteter der det var
ønskelig å bruke vaskeutstyret krevde betydelig
arbeid. Bare i en del av tilfellene fantes en bekk i
rimelig nærhet. Oftest ble det derfor gravd vannoppsamlingshull i en nærliggende myr. Vannet kunne så
passere gjennom en sedimentasjonsdam etter bruk
hvoretter det kunne brukes om igjen. I noen tilfelle
måtte det brukes sjøvann. Alt utstyr måtte derfor
være sjøvannbestandig.

undersøkelsene på Tjeldbergodden utviklet
Vitenskapsmuseet v/overingeniør Roar Sæterhaug
derfor elnett-uavhengig utstyr for vasking av
utgravde masser med trykkvann. Dette ble benyttet
ved alle de større utgravingene. Kostnaden med
funnleting ble mer enn halvert på denne måten, samtidig som letekvaliteten ble vesentlig forbedret.
Hvert sett av vaskeutstyr bestod av et strømaggregat, en el-drevet pumpe med slange og sil på sugesiden, og slanger med spylepistol(er) på trykksiden.
Den utgravde massen fra en bestemt utgravingsenhet
(f.eks. lag I i ml-rute I03x133y) ble tømt i såld med
ulike maskestørrelser og spylt ut. Det materiale som
lå igjen i såldet kunne så fingranskes. Dette gjør at
det kan trekkes sikrere slutninger fra funnmaterialet
i Gassprosjektet enn i de fleste andre utgravingsprosjekter. Det gjelder f.eks. mengdefordelingen
mellom store og små gjenstander og mellom de med
lett synlig farge og de mindre synlige.

1.4 LITTERATUR:
Johansen, A. B. og Undås, L 1992:
Er Blomvågmaterialet et boplassfunn? Viking,
ss.9-26.
NAVF, 1977: Planlegging og gjennomføring av
tverrfaglige prosjekter. Oslo: 1-153.
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2 Delprosjektene 1 og 2
Birgitta Berglund og Arne B. Johansen

Landarkeologien ble organisert i to delprosjekter;
delprosjekt 1 for den tidlige bosetningen og delprosjekt 2 fra framveksten av jordbruket og gardsbosetningen. Målet for begge prosjektene var å følge
endringene i landskapsbruken og den tilknyttede
virksomhet på sjøen. Blant annet med tanke på å vise
industrivirksomhetens lange røtter ble det lagt særlig
vekt på å studere endringer i teknologi. Bakgrunnen
for denne vinklingen var først og fremst at Statoil
hadde vist betydelig interesse for at det skulle legges
til rette for å vise fram Tjeldbergodden som en industrisatsing med lang teknologihistorie. Vitenskapsmuseet
håper at denne tilretteleggingen kan gjennomføres en
gang.
Ettersom selve anleggsområdet nesten utelukkende så ut til å ha vært brukt som utmark, var det
naturlig at problemstillinger knyttet til utmarksutnyttelse ble dominerende. Etter at gardene ble etablert,
hadde imidlertid deres utmarksbruk sin basis i selve
garden med dens innmark, husdyr og sjøbruk. Derfor
ble også noe oppmerksomhet rettet mot gardsbosetningene øst og vest for anleggsområdet. Bl.a. ble det
gjort noe dateringsarbeid i kulturlag på tunet på
Dromnes.
Ved organiseringen av delprosjekt innenfor et større
prosjekt er det mange hensyn som skal tilgodeses.
Ideelt sett burde oppdel ingen være rent problemrettet
slik at den enkelte forsker stod for innhenting av de
data hun behøvde til å belyse sine spesielle problemstillinger. I praksis var ikke dette mulig for delprosjekt
1 og 2 fordi det ville bety at begge prosjektledere
skulle ha ansvar for undersøkelsene på hver lokalitet.
Vi valgte i stedet å ha en ansvarlig prosjektleder på
hver lokalitet, og så sørge for stadig samråd mellom
dem om hvordan arbeidet skulle drives.

Tjeldbergodden i 1988 (Søborg 1990) i forbindelse
med konsekvensutredningen for hvor ilandføringen
av olje og gass fra Haltenbanken skulle skje, dannet
grunnlag for de senere undersøkelsene.
Av praktiske årsaker var det ikke ønskelig eller
mulig å gjennomføre registreringene og de største
utgravingene i delprosjektene 1 og 2 adskilt.
Vesentlige problemstillinger i disse to prosjektene
kunne belyses med hjelp av de samme prøvestikkene
og de samme utgravingene. Derfor rapporteres registreringene og utgravingene i delprosjekt 1 og 2
samlet etter hvor de enkelte lokaliteter befinner seg
geografisk. Som hovedregel er registreringer og
utgravinger av lokaliteter som ligger lengst mot vest
og sørvest, dvs. mot Dromnes, beskrevet først og de
som ligger mot øst og nordøst, dvs. mot
Kjørsvikbugen sist. Betydningen av disse utgravingene og registreringene for de to delprosjektene rapporteres imidlertid for seg i rapportens kap. 3 og 4.
Mulighetene til å belyse problemstillingene innenfor prosjektet var lovende. Likevel var det tidlig klart
at det ville bli en bedre belysning dersom det kunne
gjøres undersøkelser også utenfor utbyggingsområdet: Ettersom utbyggingsområdet ligger så lavt,
kan det f.eks. ikke inneholde spor fra den tidligste
etteristidsbosetningen da hele Tjeldbergodden lå
under havet. Også studiet av gardsbosetningens historie gjorde det ønskelig å arbeide noe utenfor utbyggingsområdet, bl.a. fordi de best dyrkbare områdene
lå i Kjørsvikbugen og på Dromnes. Derfor ble det
forhandlet fram en løsning med utbygger der undersøkelsesomfanget innenfor utbyggingsområdet ble
redusert mot at noen mindre undersøkelser utenfor
området ble gjennomført. Samlet ga dette en betydelig kostnadsreduksjon.
Det ble utarbeidet prosjektbeskrivelser hvor problemstillingene for de to delprosjektene ble formulert.
I delprosjekt I var hovedproblemstillingen å
undersøke den tidlige bosetningen i området, med
særlig vekt på å finne den eldste fasen og så følge
bosetningen oppover i tid. Kostnadene med selve
letearbeidet gjør det sannsynlig at vi ikke traff alle
bosetningsfasene. Skulle man f.eks. vært sikker på å
finne den eldste bosetningen i Tjeldbergoddområdet, måtte man lagt større innsats i letingen
utenfor utbyggingsområdet.

2.1 RAMME FOR UNDERSØKELSENE
2.1.1 Arkeologisk utgangspunkt
De landarkeologiske undersøkelsene omfattet
Tjeldbergodden med
tilgrensende områder.
Hovedmengden av feltarbeidet ble utført i perioden
1992- J 994. Noen mindre undersøkelser ble utført
også i 1995. De arkeologiske registreringene på
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Foto 2:1 Flyfoto over Tjeldbergodden i 1993 før
utbyggingen.
Photo 2: 1 Aerial photo of Tjeldbergodden in 1993
before the development.

Foto 2:2 Fl)10to over Tjeldbergodden i 1994 etter at
anleggs-virksomheten hadde startet.
Photo 2:2 Aerial photo of Tjeldbergodden in 1994
after construetion had begun.

I delprosjekt 2 var hovedproblemstillingen å undersøke gardens utvikling fra den tidligste manipuleringen av planter og dyr i retning av jordbruk og februk
inntil kystgarden slik vi kjenner den fra nyere tid ble
etablert. Også sjøbruket som var tilknyttet gardsbosetningen skulle undersøkes. Det stod også tidlig
klart at det ikke var mulig å belyse kystgarden slik vi
kjenner den fra nyere tid hvis undersøkelsene skulle
begrenses til utbyggingsområdet.
På grunn av avtalen med oppdragsgiver om at
utgravingene ikke nødvendigvis skulle begrenses til
utbyggingsområdet, kunne vi ved behov gjøre supplerende undersøkelser i nærområdene til dette Uf.
kap.l). Dermed ble mulighetene til å belyse problemstillingene innenfor delprosjekt l og 2 større.
Samtidig oppnådde vi en bedre forståelse for hva de
undersøkte kultursporene innenfor utbyggingsområdet representerte, ettersom de kunne sees i en
større sammenheng.

2.1.2 Praktiske rammebetingelser
Sammenlagt utførte feltlederne og feltassistentene
ca. 430 ukeverk i felt. I tillegg kommer prosjektledelsens feltarbeid og det administrasjonsarbeid
som Vitenskapsmuseet stod for. Feltarbeidet var
mest omfattende i 1993 og minst i ] 995. Feltarbeidet
ble i ] 994 og ] 995 utført samtidig med at anleggsarbeidet pågikk for fullt på Tjeldbergodden.
Feltpersonalet bestod hovedsakelig av arkeologistudenter. Flere av feltledeme var ferdigutdannede
arkeologer. Som del av Vitenskapsmuseets samarbeid med Vitenskapsakademiet i Warszawa deltok en
arkeolog derfra som feltleder i perioden 1992-1994
i delprosjekt 2. Tab. 2: l gir en oversikt over feltlederne og hvilket feltarbeid de hadde ansvaret for det
enkelte år. I tillegg angis hvor mange ukeverk de
enkelte arbeidsgruppene brukte.
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Tab. 2:1 Oversikt over feltarbeidet i antall ukeverk fordelt på delprosjekt og fe ltledere de enkelte år.
Table 2:1 List overfieldwork in number ofworkweeks divided anwng the sub-projects and site supervisors by year.

År

Delprosjekt Type feltarbeid

1992, per. I I, gr. I
1992, per. I l, gr.2
1992,
1992,
1992,
1992,

per.2
per.2
per.l
per.2

I,
l,
2,
2,

gr. I
gr.2
gr. I
gr. I

1992, per. l 2, gr.2
1992, per.2 2, gr.2
l, gr.!
1993
l, gr.2
1993
1993

2, gr.2

1993

2, lIT.l

1993

2, gr.2

1994
1994
1994
1994
1994
1994

l,
2,
l,
2,
l
2,

1994
1995
1995
SUM

l!f.l
gr.2
gr.2
gr.2
gr. l

2, gr.2
l
2

Antall
ukeverk

Registrering TJB 106
prøvestikk
Registrering TJB 94 prøvestikk
Utgraving Kalvheiane 2
Registrering TJB 19 prøvestikk. 4 siakter
Registrering Dromnes 52 prøvestikk
Registrering Dromnes 27 prøvestikk,
Utgraving Dromnes A1061, A 1067,
A1014, A1065, AlO68
Registrering TJB ca. 90 prØvestikk,
I prøvegraving Kvennabekken 2
Utgraving Kvennabekken 2a, 2b, 3
Utgraving Kalvheiane 2
Utgraving Kalvheiane 2, Kalvheiane 5,
Brann l
Utgraving Kvennabekken 2a, 2b og 3,
Kalvheiane 3
Utgraving TJB A1245, A1254, A1233,
A1235, A124l,Al186, Al187, Al18l
Utgraving Kuppelvika, Ystvikskaget
med mer
Utgraving Kalvheiane 2
Utgraving Kalvheiane 3
Utgraving Kalvheiane 5
Utgraving Havnvikskaget Bli 05
Registrering TJB
Utgravning Dromnes gammeltunet,
A1283, A1286, A1287, A1290, Bll07,
AI306
Registrering Kiørsvikbugen, Dromnes
Utgraving Seterbekken 3
Utgraving Storvika l

6
14

Feltleder

25
8
12

Anne Haug
Hilde Amundsen,
Håkon Glørstad
Anne Haug, Håkon Glørstad
Håkon Glørstad
Przemyslaw Urbanczvk

17

Przemyslaw Urbanczyk

20
16
54

Lars Forseth
Vivian Wangen
B. Kjartan Fønste1ien

22

Live Johannessen

43

Vivian Wangen

28

Przemyslaw Urbanczyk

8
42
9
18
3
Il

Stephen Wickler
B. Kiartan Fønste1ien
Stephen Wickler
Live Johannessen
Stephen Wickler
Geir Grønnesby

28
6
20
20
430

Przemyslaw Urbanczyk
Stephen Wickler
B. Kjartan Fønstelien
Eirik Solheim

2.2 REGISTRERINGER

Sammenlagt ble det gravet ut over 442,3 m J masse
fordelt på et 1058 m2 stort areal, tab. 2:2. I tillegg ble
det gravet ca. 1000 prøvestikk ved registreringene og
dessuten tatt opp flere store søkesjakter.
Volumet av utgravd masse gir bare et grovt bilde av
utgravingskostnadenes fordeling på objekter ettersom ulike massetyper og objekter gir forskjellig
kostnad for gjennomleting pr. mJ • Det er f.eks. mye
billigere å gjennomsøke grovsteinet, tørr masse enn
seig myrtorv. Prosjektledelsen utarbeidet en dokumentasjonsveiledning som feltlederne skulle følge.
Veiledningen ble utbedret for hver sesong. Den
endelige versjonen er vedlagt.

I forbindelse med valg av område for ilandføring av
olje og gass fra Haltenbanken utførte Vitenskapsmuseet forundersøkelser på Tjeldbergodden i
1988 (Søborg 1990). Våre videre undersøkelser bygger på disse registreringene, men også på de tilleggsregistreringer som vi fant nødvendige.
Målsettingen med registreringene ved forundersøkelsene var å undersøke mulighetene for å finne
automatisk fredete kultumlinner og å utrede den
arkeologiske verneverdien av området. Etter at
området ble vedtatt utbygget, ble målsettingen å
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Tab. 2:2 Oversikt over utgravd masse på de enkelte lokalitetene hvert år.
Table 2:2 Excavated mass in each locality each year.

År
1992

1993

1994

1995

Lokalitet
Kalvheiane 2
Kvennabekken 2a, 2b og 3
Røys 1067A
Utkiksplass 1014A
Røys 1061A
Grop 1065A, 1068A
Kvennabekken 2a, 2b og 3
Kalvheiane 3
Kalvheiane 2 gr.!
Kalvheiane 2 gr.2
Kalvheiane 5
Brann 1
Røys 1100B
Røys 1101B
Røys 1102B
Gardfar
Røys 1066A+ nr. 12
Røys 1245A
Grop 1254A
1233A, 1235A
1241A
1186A, 1187A
1181A
Kalvheiane 2b
Kalvheiane 3
Kalvheiane 5
Røys 1105B
Røys 1283A
Røys 1286A
Røys 1287A
Røys 1290A
Røys 1107B
Røys 1306A
Dromnes l
Seterbekken 3
Storvika l

Antall m2
63
32

Dybde i m
0,5
0,35

Antall m3
31,5
11,2

105
22
56
44,5
20,5
12
13,5
18
6,3
23,3
22,5
100
32
7
15
18
30
64
134
27
32
7,4
20
40
20
5,5
12
12
10
24
9,5
1058

0,25-0,5
0,35
0,25
0,40
0,45
0,44
0,35
0,6
0,5
0,65
0,4
0,5
0,5
0,3
0,3

49
7,7
14
17,8
9,2
5,2
4,7
10,8
3,1
15,2
9
50
16
2,1
4,5

0,2
0,5
0,6
0,5
0,6
0,5

6
32
80,4
13,5
19,2
3,6

0,65
0,6
0,6

6,5
14,4
5,7
442,3

SUM
skaffe grunnlag for en forsvarlig vitenskapelig
undersøkelse til lavest mulig pris. Dermed måtte vi
fortsette registreringsarbeidet, men nå ut fra problemstillingene i de to delprosjektene.
I delprosjekt l ble det lagt særlig vekt på å øke
kunnskapen om den tidligste bosetningen etter istiden. På grunn av landhevingen ligger sporene etter
denne bosetningen høyt over havet. I delprosjekt 2
var det særlig påkrevet å registrere i lavtliggende
områder for å finne den yngste bosetningen. Grovt
sett konsentrerte delprosjekt l seg om å registrere i

områder som lå over 20 moh., mens delprosjekt 2
registrerte i områder som lå lavere enn 20 moh.
Samlet ville registreringene innenfor de to delprosjektene dekke alle nivåer.
Det ble lagt særlig vekt på registreringer i dalføret
langs
Kvennabekken
og
bekkenet
rundt
Kvennavatnet, ettersom det her kunne være
muligheter til å studere boplasser på forskjellige
nivåer, og som dermed trolig var fra forskjellig tid.
Tanken var at menneskene hadde flyttet sine boplasser til stadig lavere nivåer etterhvert som strandlinjen
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trakk seg tilbake nedover dalføret. Dette håpet vi
skulle gi muligheter til å studere endring og kontinuitet i bosetning og annen bruk av området gjennom
mange årtusen. Forutsetningen for at dette skal gi
gyldig kunnskap er at folk har bodd nær stranda hele
tiden. Med den næringsavhengigheten som folk
hadde, er dette ofte en rimelig antagelse.

på steder med lun beliggenhet og som hadde adgang
til sjøen i minst to retninger, samtidig som boplassflaten var tilstrekkelig stor. Prøvestikkene var normalt ca. 25 x 25 cm store. Enkelte steder ble det
gravet større sjakter. Prøvestikk og sjakter ble gravet
ned til, eller et stykke ned i, steril grunn. Når et
prøvestikk var positivt, ble det tatt flere prøvestikk i
det samme området for å avgrense lokalitetens
utstrekning.
Prøvestikkene og overflateregistreringene er nummerert etter følgende system:
Delprosjekt l hadde til disposisjon numrene 1-999
og delprosjekt 2 numrene 1000-1999. De ulike registreringsgruppene brukte i tillegg hver sin bokstav
for at de enkelte gruppenes registreringer skulle
kunne identifIseres. Både positive og negative
prøvestikk ble nummerert og beskrevet på egne skjemaer. De registrerte lokalitetene ble gitt spesielle
navn, og hver lokalitet ble beskrevet for seg.
Alle prøvestikkene og registreringene ble markert
med merkestikker. Stikkene i de positive
prøvestikkene ble farget med rød maling, mens de
negative ble farget blå.

2.2.1 Metode
Registreringene bestod både av observasjoner på
markoverflaten og av prøvestikking. Særlig der
myrdekket var tykt, ble prøvestikking så kostbar at
den må begrenses sterkt. Hele utbyggingsområdet og
tilgrensende områder ble gjennomsøkt. De mest
intensive registreringene ble utført i selve utbyggingsområdet.
Forhåndsoppfatningen om hvor sporene etter menneskene skulle fInnes er viktig for utfallet av undersøkelsen. Men det ble i noen utstrekning prøvestukket både på steder der forholdene var gunstige
for å fInne boplasser eller andre spor etter menneskers virksomhet i fortiden og på steder som ikke
var gunstige. For det meste ble stedene valgt bevisst,
men i et testområde ovenfor Stongnesskjæret i den
vestre delen av Tjeldbergodden ble det prøvestukket
med bestemte mellomrom opp til 20 m over havet
uavhengig av hvordan terrenget var.
Lokaliteten Oterskogbekken l ble funnet ved den
sistnevnte registreringsmåten. Ellers ble lokalitetene
funnet ved bevisst prøvestikking på steder som ble
ansett som gunstige. Under ellers like vilkår var derfor muligheten til å oppdage et gitt bosetningsspor
meget ulik alt etter myrdekkets tykkelse og forventningene om bruksmåtene i landskapet. Vi prøvestakk

2.2.2 Oversikt
Sammenlagt ble det utført 982 registreringer!
prøvestikk. Av disse var 181 positive. I tillegg kommer 15 boplasser, 13 gravrøyser og 4 groplokaliteter
med sammenlagt 19 groper, som var registrert i
utbyggingsområdet ved forundersøkelsene. Alle
prøvestikkene ble kartfestet med hvert sitt nummer. I
denne rapporten er det ikke plass til å publisere dette
materialet. De viktigste positive registreringene
beskrives enkeltvis nedenfor.
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Tegning 2:1 Positive og negative prøvestikk og
registreringer.
Drawing 2:1 Positive and negative test pits and
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Tab. 2:3 Registreringer på Tjeldbergodden med naboområder.
Table 2:3 Registrations at Tjeldbergodden and surrounding areas.

Kulturminne
Gravrøyser og
steinlegninger
Bautastein
Skålgrop
Boplass
Hustuft
Hule
Utkiksplass
Rullesteinsgrop
Groplokalitet
Nausttuft
Båtfeste/ankerstein
Bålplass
Gardfar
Rydningsrøys
Torvtak
øvrige registreringer
SUM

Antall nyreg. 19921995
42

Registrert 1988
eller tidligere
15

l
l
10
2
l
8
Minst 46
2
l
4
8
l
3
Minst 6
20
Minst 156

16

19
4

54

Gossprosjektel TJELDBfrlGODOEN 1

TJELDBERGODDEN
AURE KOMI1UNI:.

Me-Rf. OG ROMSDAL FYLKE

Tegning 2:2 Registrerte boplasser, gravrøyser og steinlegninger.
Drawing 2:2 Registered habitation sites, grave caims and stone settings.
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Sum registreringer
57
l
l
26
2
l
8
Minst 65
6
l
4
8
l
3
Minst 6
20
Minst 210

GauprOSJektet TJELDBERGODDEN 1992 -95
Ystvikskagd

TJELDBERGODDEN
Aure kommune
M"re og Romsda! fylke

KJlrsvi k bugen

Kuppelviku
Registrerte kulturminner
u/gruver og boplasser
<i)

o

BåHeste
Rullesteinsgrop

~. Groplokalit~t

_ Rydningsrr;s
./ Gard!ar l steingjerde l
1!I Utkiksplass
o Hustutt
l Bauta
n Hule
o Bålplr!sS
u Skålgrop
!;:~ Torvuttu k

Kyitber~t

Tegning 2:3 Registrene kulturminner, unntatt boplasser, gravrøyser og steinlegninger.
Drawing 2:3 Registered cultural sites, exept habitation sites, grave cairns and stone settings.
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Tegning 2:4 Registrerte boplasser, gravrøyser og steinlegninger med registreringsnummer eller lokalitetsnavn. Koordinatene (A, B, C osv.) er oppgitt.
Drawing 2:4 Registered habitation sites, grave caims and stone settings with registration number or location name. Coordinates (A, B, C etc.) are given.

2.2.3 Boplasser

i myr med maskin. Det ble registrert 10 tidligere
ukjente boplasser i perioden 1992-1995. Disse er:
Dromnes l
Oterskogbekken l
Kalvheiane 5 og 6
Kvennabekken l, 2a, 2b, 3
Litlnavarhaugen l og 2

Oppsummering av registreringene av boplassene
Begrepet boplass brukes her om alle lokaliteter hvor
folk har oppholdt seg og hvor det ikke er opplagt at
en betegnelse som torvtak, groplokalitet eller grav
bør brukes. Det skilles her ikke mellom f.eks. jaktstasjoner, verkstedplasser og leirplasser. I tillegg ble
det tatt flere prøvestikk i mulige boplasser. De ble
imidlertid ikke nærmere avgrenset og er ikke med i
tabell 2:2, ettersom det er nødvendig med en
nærmere avklaring før de kan registreres som
boplasser. De er beskrevet i kap. 2.2.9. I tillegg til
prøvestikkene med spade ble det gravet flere sjakter

Alle boplassene unntatt Dromnes l ligger på
Tjeldbergodden eller tilgrensende utmarksområder.
Dromnes l ligger på gardstunet på Dromnes og har
en annen karakter enn de øvrige. Den er også den
eneste av boplassene hvor funnmaterialet ikke karakteriseres spesielt av steinbruk.
Ingen av de nyregistrerte eller de tidligere registr-
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Tab. 2:4 Antall registrerte boplasser.
Table 2:4 Number ofregistered habitation sites.

De nyregistrerte boplassene beskrives hver for seg på
registreringsskjemaer. Der funn, foto og tegninger
foreligger, er det nevnt spesielt.

Antall reg. Antall reg. Sum reg.
Område
1992-1995
1988
l
l
DrOIlU1es
l
Seterbekken
5
5
Storvika
l
l
l
Oterskogbekken
l
52
2
Kalvheiane
7
4
Kvennabekken
4
2
Litlnavarhaugen
2
Brann
2
2
Kvennavatnet
l
l
2
Vardheia
2
10
SUM
16
26

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2

Lokalitetsnavn: DroIlU1es l
Fornminnets art: Boplass
Registreringsnr.: Positive prøvestikk:
1276A,1277A
Negative prøvestikk: 1275A, 1146B
Registreringsår: 1993, 1994
Høyde over havet: 7-8 m

erte boplassene var synlige på markoverflaten
unntatt Storvika l, hvor fordypninger tydet på at det
fantes tufter. Alle boplassene var tildekket med torv.
I noen var det gravet grøfter for skogplanting. Den
største konsentrasjonen av boplasser ligger i
bekkenet rundt Kvennavatnet og i dalføret rundt
Kvennabekken som renner fra Kvennavatnet ut i
Trondheimsleia. Denne konsentrasjonen er i den
nordøstre delen av Tjeldbergodden. I den sørvestre
delen av Tjeldbergodden konsentrerer boplassene
seg rundt Seterbekken med nærområder.
Boplassene i nordøst fordeler seg mellom nivåene
11,8 m og 66,18 m med Brann 1 som den
høyestliggende og Kvennabekken 3 som den
lavestliggende. Boplassene i sørvest fordeler seg
mellom nivåene 7-8 m og ca. 65 m med Seterbekken
4 som den høyestliggende og DroIlU1es l som den
lavestliggende. Nivået på de boplassene hvor det ble
gjort utgravinger er oppmålt spesielt av landmåler.
Det er store forskjeller i størrelsen på boplassene.
Det største boplassområdet, Kalvheiane 2, er til sammen ca. 4000 m2 stort, mens den minste boplassen,
Oterskogbekken l, bare innholdt noen få flintavslag
og neppe kan måles i m2.

Gardsnavn
DroIlU1es

GnrJbrnr.
55/3

Foto:
Sv/hv film nr.: 2524/9-11, 2539111-13
Fargedias film nr.: 2494/ 1-3
Beli22enhet: Boplassen ligger på dagens gardstun.
Kvitberget stikker ut i bukta 200-300 m NV for
boplassen.
Terren2ets art: Gardstun og dyrket mark på en terrasse av strandmorene som utgjør et nes på nordsiden av DroIlU1esbukta. Terrenget skråner svakt mot
sjøen mot S og Sv.
Mål/utstreknin2: Ca. 150-200 m2.
Beskrivelse: Boplassen ligger på dagens gardstun og
i dyrket mark. Fellestunet på DroIlU1es lå her før
utskifting. Som tykkest er matjordlaget 50 cm.
Jorden er lett selvdrenerende pga. av terrengets

Funn: T.21719
Prøvestikk
1276A

1277A
Antall

Lag
I sjakt
Ca. 50-60 cm dypt

Steingods
l

Jernfragm.
l
l

l

Jernslagg
l
l

Flint

Bergart

l
2
3

Fra 1276A er l trekullprøve innsamlet. Fra 1277A er 2 trekullprøver og l jordprøve innsamlet.

I

2

Området ble ikke registrert i 1988.
Kalvheiane 2 regnes her som to boplasser, 2a og 2b.
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Antall

I
1

2
5
7

svake helling. Boplassen er solrik, og herfra er god
oversikt over innseilingen til Dromnessundet.
Kvitberget gir ly mot vind fra N og NV. Det er derfor gode forhold for landligge for båter i bukta. I sundet er det sterk strøm og gode forhold for fiske.
1276A var l x 1,5 m stort og lå i en potetåker ved
NØ-e hjørne av et stabbur. Jordmassene var omrotet.
øverste lag var et 0,4 m tykt lag av sand og stein,
blandet med svart matjord. Derunder var et lysere lag
med grus og sand. Dette laget varierte i dybde ned
mot 90 cm. I dette laget fantes et par kullag. Det ble
samlet inn kullprøver derfra. Ca. 90 cm dypt ble et
skår av steingods funnet. Særlig midt i prøvestikket
fantes mange store steiner. Grunneier opplyste at
mange store steiner ble fjernet fra området i 1991.
Steinene ble oppgitt å stamme fra en husmur fra
l800-tallet.
1277A var ca. l x l m stort og lå 18 m V for SV-hjørnet av "ildhuset", dvs.mellom Gammelgården og
Dromnesbukta. Under det 0,3 m tykke matjordlaget
fantes et tydelig kullag med noen steiner. Derunder
var et 0,3-0,65 m tykt lag av brun jord med steiner og
under der igjen var et 5 cm tykt lysbrunt lag som kan
inneholde organisk materiale. I bunnen av det lysbrune laget fantes noe trekull hvorfra prøver ble samlet inn. Derunder var et tynt sandlag over den sterile
undergrunnen som bestod av leire. Kulturlaget var
ca. 90 cm dypt.
1146B omfatter 33 prøvestikk i områdene rundt
gardstunet på Dromnes. Prøvestikkene viste ingen
klar sammenheng med kulturlagene i 1276A og
l 276B.

ved Oterskogbekken. Ca. 250 m ø for sjøen.
Terren~ets

art: Myrlendt gressbakke som skråner
svakt ned mot myr i V. Bevokst med einer, furu og
småbjørk. Utsikt mot Hitra i N.

Mållutstreknin~:

50-60 m2 •

Beskrivelse: Da sjøen gikk 20 m høyere opp lå
boplassen i NØ-e strandkant aven liten vik, hvor det
fantes havnemuligheter. I NØ og ø er boplassen
skjermet mot vind av et lavt høydedrag.
Prøvestikkene er 50 x 50 cm store. Dybden varierer mellom 50 til 75 cm. I det positive prøvestikket
fantes flere lag med torv og flere lag med grus og
stein.
1I47A: øverst var et 15 cm tykt torvlag, derunder
et 20 cm tykt lag med fm grus. Under grusen fantes
et nytt lag av torv, 5 cm tykt, fulgt av et 15 cm tykt
lag av stein og grus. Derunder et 2 cm tykt torvlag
over et bunnlag av stein og grus.
Funn: T.21640
Prøvestikk
l147A

Lag
øverste gruslag
under torv

Flint
l

Skifer
l

I prøvestikk lIMA ble det observert trekull, 50-70

cm dypt, i hovedsakelig leirholdig torv.

GASSPROS..IEKTET:
T..IELDBERGODDEN
GASSPROS..IEKTET:
TJELDBERGODDEN

Delprosjekt: l

Delprosjekt: 2

Lokalitetsnavn: Kalvheiane 5
Fornminnets art: Boplass
Registreringsnr.: Positive prøvestikk: 24B, 25B,
27B,29B,
Negative prøvestikk: 23B 26B 28B 30-32B

Lokalitetsnavn: Oterskogbekken 1
Fornminnets art: Boplass
Registreringsnr.: Positivt prøvestikk: l147A
Negative prøvestikk: l145A, 1146A, 1148A, l149A,
1163A, lIMA, 1I67A

Registreringsår: 1992
Koordinater: H 7/2
Høyde over havet: 52 m

Registreringsår: 1992
Koordinater: F2/2
Høyde over havet: Ca. 20 m
Gardsnavn
GnrJbrnr.
Buhaug av Sagmestervik

Gardsnavn
GnrJbnr.
Buhaug av Sagmestervik 51/11
Foto:
Svlhv film nr.: 2496/7-12

51/11

Beli~~enhet:

Boplassen ligger ca. 300 m Sø for
høyeste punkt på Tjeldberget. I østkant av myr, like

Tegninger: Skisse reg. skjema 25B, 27B, 29B.
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Registreringsår: 1992
Koordinater: H3/5 H317
Høyde over havet: Ca. 40 m

Belii:i:enhet:
Ca. 280 m rett V for Kvennavatnet. Ca. 300 m Sø for
lokaliteten Kalvheiane 2 (målt fra høydepunktet
53.5). Ca. 500 m NØ for Stomavarhaugen (målt fra
høydepunktet ved navnet på Økonomisk Kartverk).
Fin utsikt mot havet i N, V og ø. Utsikt mot Vardheia
iØ.

Gardsnavn
GnrJbrnr.
Buhaug av Sagmestervik 51111
Foto:
Sv/hv film nr.: 2496/24-25

Terreni:ets art:
Hellende skråning fra V mot Ø mellom to lave høydedraglbergknauser i S og NV. Storvokste furutrær.
Myrlendt terreng med røsslyng, blåbær og tyttebærlyng.

Tegninger: Skisse reg. skjema 84B, 89B.
Belii:i:enhet: Ca. 60 m NNØ for høydepunktet 53,5
på Kalvheiane, ca. 1056 m V for høydepunktet 75,57
på Vardheia. På N-siden av den knausen som
avgrenser lok. Kalvheiane 2 og 3 iN.

MåVutstreknini::
Ca. 80m2•
Beskrivelse:
Boplassen ligger skjermet mellom to bergknauser i
nord og øst. Det er utsikt mot sjøen i nordøst. I dag
er boplassen dekket av myr og lyng som samler opp
mye vann. Den gang lokaliteten var i bruk var
plassen tørrere, og bukta mellom knausene kan ha
gitt brukbare havneforhold. Bergknausene ga ly for
vinden.
De ti prøvestlkkene var 50 x 50 cm store. Dybden
varierte mellom 50 og 70 cm. Under et torvlag på 1020 cm fantes et humuslag blandet med noe grus og
småstein. Dette laget var ca. 20 cm tykt. Nederst fantes
et 10-15 cm tykt gruslag oppå berg. De fleste furmene
ble gjort i gruslaget, men en del lå i humuslaget.

Terreni:ets art: NØ-hellende myr på en ØN-gående
rygg. Myra er avgrenset i NNV av knauser og i Sø
av knauser. Ganske godt ly, UIU1tatt fra NØ. Noe furu
på myra, en del lyng. God utsikt i NØ mot havet og
Vardeheia.
MåVutstreknini:: Ca. 100 m2
Beskrivelse: Omkranset av knauser, men med god
utsikt over sjøen i NØ. Bra skjenning mot været.
Godt drenert, hellende mark. Ved et havnivå på 3035 m ville boplassen ligge i en vik med brukbar
båthavn i ly av knausene.
Alle prøvestikkene var ca. 50 x 50 cm store. Dybden
varierte fra 30 til 70 cm. Øverst lå et torv- og humusblandet lag på 15-30 cm. Derunder lå et ca. 15 cm
tykt lag med grå sand, grus og småstein. Det var noe
kull i toppen av dette laget. Nederst var et lag med
grå sand og en del større stein. Funnene ble gjort på
ca. 25-30 cm dybde i sand- og gruslaget.

Funn: T. 21666
Prøvestikk Flint
24B
25B
27B
29B
Sum

Kvarts/ Knakkestein
kvartsitt

l
92
21
l
115

l
l
l

l

Sum
l
93
22
l
117

Funn: T 21666.
Prøvestikk
84B
89B
Sum

Fra prøvestikk 27Bog 29B ble det tatt ut kullprøver.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Flint
l
2
3

Kvarts
l?
l

Flintstykkene er patinert og vannrullet.

Delprosjekt: l

Lokalitetsnavn: Kalvheiane 6
Fornminnets art: Boplass
Registreringsnr.: Positive prøvestikk: 84B, 89B.
Negative prøvestikk: 25-33A, 85-88B, 90-92B
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Sum
l
2
4

Funn: T 21666

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Prøvestikk
12B
13B
14B
15B
17B
Sum

Delprosjekt: l
Lokalitetsnavn: Kvennabekken l
Fornminnets art: Boplass
Registreringsnr.: Positive prøvestikk: 12-15B, 17B
Negative prøvestikk: 16B,71-74B
Registreringsår: 1992
Koordinater: H 9/6
Høyde over havet: 35-40 m

Flint
4
l
l
2
3
l?

Hasselnøtter

2

2

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Gardsnavn
GnrJbrnr.
Buhaug av Sagmestervik 51/11

Delprosjekt: 2
Lokalitetsnavn: Kvennabekken 2a
Fornminnets art: Boplass
Registreringsnr.: Positive prøvestikk: 1010B,
1067B, 1069B
Negative prøvestikk: 1200-1205B, 1207-1208B

Foto:
Svlhv film nr.: 2496/2-6
Tegninger: Skisse reg. skjema 12B, 13B, 14B, 15B.
Beli22enhet: Ca. 150 m SV for Kvennabekken. Ca.
310 m Sø for lokaliteten Kalvheiane 2 (målt fra høydepunktet 53.5). Ca. 350 m NV for nordenden av
Kvennavatnet. Langstrakt bergkolle i N og ryddet
marklhogstfelt i N og NØ. Myr i V, grøftet myr i S.

Registreringsår: 1992
Koordinater: H7/9, H8/9
Høyde over havet: Ca. 18 m
Gardsnavn
Buhaug av Sagmestervik

Terren2ets art: Storvokste furuer, myrlendt skogsterreng med lyng, mose og einer i S-lige del av
boplassen. I N-e del er det ryddet marklhogstfelt. Det
er myr i Vog S (grøftet iS).

GnrJbrnr.
51/11

Foto:
Sv/hv film nr.: 2507/3-12
Fargedias film nr.: 2481/18-20, 2482/1-4

MåVutstreknin2: Ca. 100 m

2

•

Tegninger: l stk.
Beskrivelse: Boplassen ligger i svakt NØ-hellende
terreng med utsikt til sjøen i NØ og mot
Kvennavatnet i Sø. I N er en langstrakt bergkolle
som skjermer for været. Fra toppen av denne kollen
er det god utsikt over sjøen i N mot Hitra.

Beli22enhet: Ca. 10m V for Kvennabekken og ca.
150 m S for sjøen. En lav SØ-NV-gående bergrygg
avgrenser boplassen mot N. Mot V skrår terrenget
ned mot en myr. Sjøen kan skimtes i N, men utsikten
mot Hitra er hemmet aven del større furutrær.

Det er tatt 10 prøvestikk på ca. 50 x 50 cm med
dybde fra 30 til 90 cm. Den generelle lagdelingen i
prøvestikkene: øverst et torvlag på ca. 20 cm.
Deretter et tynt grå-hvitt sandlag på 2-3 cm. Under
dette følger et lag med brun sand, grus og jord på ca.
10 cm. Nederst er et sterilt lag av grus og stein på ca.
20 cm. Funnene er gjort i det tynne laget like under
torva. I prøvestikk 14B ble det funnet inntørkede
hasselnøttkjemer.

Terren2ets art: SØ-NV-orientert svakt nordhellende sand- og grusterrasse. Boplassområdet er
bevokst med åpen furuskog. Bunnvegetasjonen
består av lyng, gress, mose, lav og mose. En del myr
finnes i tilknytning til området.

Beskrivelse: Boplassen ligger på en gammel
strandterrasse, orientert i ø-v. Storparten av
boplassen ligger V for Kvennabekken, men det ble
også tatt noen positive prøvestikk ø for bekken.
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Sjøen kan skimtes i N, men utsikten mot Hitra er
hemmet aven del store furutrær.

Terrassen høyer seg svakt over terrenget, men er
skjermet for vind fra nord av den lave bergknausen i
N. Forholdene har gitt et tørt boplassområde. Det har
vært gode forhold for havner, særlig V for
Kvennabekken 2b, da sjøen gikk ca. 15m høyere
opp.
Det ble tatt 3 positive og 8 negative prøvestikk ved
registreringen i 1992. De fleste er 50 x 50 cm store.
Noen er 30 x 40 cm store. 10 l OB er 50 x 120 cm
stort. Dybden varierer mellom 30 og 50 cm.
Den generelle stratigrafien i prøvestikkene: øverst
et ca. 15 cm tykt torvlag, deretter et 2-3 cm tynt
utvaskingslag av lys grå, fin sand. Nederst er et ca.
15 cm tykt lag med brun, fm sand. Det ble funnet noe
kull i overgangen mellom torv og utvaskingslag.
Stedvis fantes et 1-2 cm tykt jemutfellingslag.
Funnene ble gjort i utvaskingslaget.

Terreni:ets art: Sand- og grusterrasse, orientert SøNV. Terrenget heller svakt mot N. I V heller terrenget
ned mot en myr. Boplassen er i V dekket av denne
myren. Området er bevokst med lyng, einer og
spredte furutrær.
MåVutstreknini:: Ca. 180 m2 • I tillegg kommer den
delen som går ut i myren V for boplassen.
Beskrivelse: Boplassen ligger på samme strandterrasse som Kvennabekken 2a og må vurderes i sammenheng med denne boplassen. Da sjøen gikk ca. 15
m høyere opp var det gode landingsforhold i V.
Kvennabekken 2b er imidlertid mer åpen for vær og
vind enn Kvennabekken 2a.
Ved registreringen ble det tatt åtte positive
prøvestikk og Il negative. De varierer i størrelse fra
30 x 40 cm til 40 x 80 cm. Dybden varierer mellom
40 og 70 cm.
Den generelle stratigrafien i prøvestikkene: øverst
et ca. 20 cm tykt torvlag, derunder et 20 cm lag av
grå sand og grus (utvaskingslag) blandet med noe
jord. Dette laget inneholder en del stein opp til 7 cm
i diam. I 1004B fantes et kull-lag mellom torva og
sandlaget. Under sandlaget fantes der et torv lag med
et tykkere trekull-lag under. I undergrunnen var det
sand og grus (aur). Funnene er hovedsakelig fra
utvaskingslaget.
I tillegg ble det gravet en ca. 14 m lang sjakt med
maskin ut i myra i V. Myra viste seg å ligge på en
gammel strandterrasse. Også her ble det gjort funn.
Se utgravingsbeskrivelse.

Funn: T.21627

Prøvestikk
1010B
1067B
1069B
Sum

Flint
32
3
l
36

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2
Lokalitetsnavn: Kvennabekken 2b
Fornminnets art: Boplass
Registreringsnr.: Positive prøvestikk: l 004B,
1006B, 1009B, 1070-1072B, 1210-1211B
Negative prøvestikk: 1008B, 10l3B, 1068B, 1080B,
1089B, 1206B, 1209B, 1212-1215B
Registreringsår: 1992
Koordinater: H7/9
Høyde over havet: Ca. 18 m
Gardsnavn
Buhaug av Sagmestervik

Funn: T.21628

Prøvestikk
1004B
1006B
1070B
107 lB
1072B
1210B
121lB
Sum

GnrJbrnr.
51/11

Foto:
Sv/hv film nr.: 2509/2-4, 2510/5-6
Fargedias film nr.: 2444/11
Tegninger: 2 stk.
Belii:i:enhet: Ca. 12 m SV for Kvennabekken 2a og
ca. 40 m V for Kvennabekken. Ca. 150 m S for sjøen.
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Flint
12
2
13
13
l
l
l
43

Kvarts
l

l

Sum
13
2
13
13
l
l
l
44

Funn: T.21629

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Prøvestikk
1001B
1002B
1217B
1220B
1221B
Sum

Delprosjekt: 2

Lokalitetsnavn: Kvennabekken 3
Fornminnets art: Boplass
Registreringsnr.: Positive prøvestikk: 1000-1 002B,
1217B, 1220-1221B
Negative prØvestikk: 1087-1088B, 1219B, 12221228B, 1271A-1274A

Flint
2
2
l
l
l
7

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Registreringsår: 1992
Koordinater: B 8/0
Høyde over havet: Ca. 12 m
Gardsnavn
GnrJbrnr.
Buhaug av Sagmestervik 51/11

Delprosjekt: l

Lokalitetsnavn: Litlnavarhaugen l
Fornminnets art: Boplass
Registreringsnr.: Positive prøvestikk: 33B, 38B,
41-42B.
Negative prøvestikk: 34-37B, 39- 40B, 43- 44B.

Foto:
Sv/hv film nr.: 2510/3-4
Fargedias film nr.: 2446/11-12

Registreringsår: 1992
Koordinater: O 9/ l O
Høyde over havet: 55-60 m

Tegninger: 3 stk.
Beli22enhet: Ca. 5 m V for Kvennabekken. Ca. 100
mS for sjøen. Ca. 50 m N for Kvennabekken 2a og
ca. 70 m NØ for Kvennabekken 2b. Sjøen kan
skimtes i N, men den er delvis skjult av spredte
busker og trær.

Gardsnavn
Buhaug av Sagmestervik

GnrJbrnr.
51/11

Foto:
Svlhv film nr.: 2496/13-16,20

Terren2ets art: Liten, flat terrasse mellom to 0- V
orienterte bergrygger. Vegetasjonen består av gress,
lyng, einer og spredt furuskog.

Tegninger: Skisse reg. skjema 33B, 38B, 41B, 42B.
Beli22enhet: Ligger ca. 1008 m SV for høydepunkt
75,57 på Vardheia og ca. 500 m SØ for høydepunkt
53,5 på Kalvheiane. Lokaliteten ligger ca. 200 m SV
for Kvennavatnet.

MålIutstreknin2: Ca. 20 m 2
Beskrivelse: Terrassen boplassen ligger på er i N og
S avgrenset av to bergrygger som ligger med 50 m's
avstand til hverandre. Kvennabekken danner grense i
Ø. Fra Kvennabekken strekker seg terrassen 30 m
mot V. Når sjøen gikk 10 m høyere opp ga bergknausene ly for vær og vind. Det var da også mulig
å ha båtplass i ly for bergknausen i N. Fra denne
bergknasen hadde man utsikt over hele leia fra NV til
NØ.
Ved registreringen ble det tatt 6 positive prøvestikk
og 14 negative. De fleste var 50 x 50 cm store og ca.
35 cm dype.
Den generelle stratigrafien i prøvestikkene: Øverst
et 10-15 cm tykt torvlag, derunder et ca. 10 cm tykt
grått sandlag (utvaskingslag). Derunder fantes et ca.
15 cm tykt lag av rødbrun sand. Funnene er hovedsakelig fra utvaskingslaget.

Terren2ets art: Lokaliteten ligger på en ØN-gående
rygg, i NØ-kanten av Stornavarhaugen, som stiger
bratt ca. 30 m lenger mot sv. En liten bergrabb i Ø
og en bergrygg i V gir ly, i tillegg til
Stornavarhaugen. Terrenget skrår svakt mot NØ.
Lokaliteten ligger i ei lita gryte, som skjermer mot
vind fra alle kanter, unntatt fra NØ. Storvokst
furuskog, lyng, einer og mose. Myrlendt. Utsikt mot
Kvennavatnet i NØ og havet iN.
MåJlutstreknin2: Ca. 35-40 m2 •
Beskrivelse: Boplassen ligger på omtrent samme
høyde som Kalvheiane 5, men med ca. 100 m kortere
avstand til Kvennavatnet. Lokaliteten har god utsikt
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Mål/utstreknin&: Ca. 50-60 m2

mot nord og nord-øst. Alle prøvestikkene var 50 x 50
cm store. Dybden varierte fra 35 til 45 cm. Under et
torvlag på 10-20 cm var et noe blandet lag på 10-15
cm bestående av gul og brun leire, grus og noe kull.
Derunder lå et lag på ca. 15-20 cm med brun grus og
småstein mot steril bunn. Funnene ble gjort i det
blandete laget og i overgangen mellom dette og det
nederste laget med brun grus.

Beskrivelse: Boplassen kan sees i sammenheng med
Litlnavarhaugen 1. Den ligger noen meter høyere,
men er skjermet mot været på omtrent samme kanter
som den. Fra lokaliteten er det utsikt mot
Kvennavatnet i NØ.
Alle prøvestikkene var 50 x 50 cm store og med
dybde mellom 50 og 60 cm. Torvlaget var ca. 25-40
cm tykt og bestod av to typer torv. Øverst var et mørkt
lag av råhumus på 25-30 cm. Deretter var et lysere
homogent humuslag på ca. 15 cm. I bunnen var et ca.
10-15 cm lag med grå sand, stein og grus. Ett stk. flint
ble funnet ca. 30 cm dypt ned i humuslaget.

Funn: T 21666
Prøvestikk
33B
38B
41B
42B
Sum

Flint
4
7
10
2
23

Prøvestikk
B49

Fra 38B ble kullprøve samJet inn fra SV-e profil,
ca. 18 cm dypt.

Flint
1

2.2.4 Gravrøyser og steinlegninger
Oppsummering av registreringene av gravrøysene
og steinlegningene
De eneste fornminnene som var kjent på
Tjeldbergodden før forundersøkelsene i 1988 var ti
store gravrøyser i den vestre delen av området på
strekningen Seterbukta - Geitaryggen. De er omtalt
allerede av Gerhard Schøning i hans reisebeskrivelser fra 1770-årene (Schøning 1910 s.91). I 1988
var det sammenlagt kjent 13 gravrøyser på
Tjeldbergodden og i tillegg 2 på Kvitberget SV for
Tjeldbergodden. I perioden 1992-1995 ble det registrert enda 42 graver. En del av disse ligger utenfor
det området som ble registrert i 1988. En røys som
var registrert i 1988 ved Stongnesskjæret ble
avkreftet. Det sammenlagte antallet registrerte
gravrøyser og steinlegninger er 56. Ved registreringene viste prøvestikk i fugletuer at flere av disse
skjulte gravrøyser eller steinlegninger som ikke var
synlige, men var skjult av tykk torv og guano.
De fleste gravrøysene og steinlegningene ligger i
den vestre og sørvestre delen av Tjeldbergodden. To
gravfelt, Ystvikskaget og Havnvikskaget, ble registrert i den nordøstre delen av Tjeldbergodden. I den
sørvestre delen ble et gravfelt registrert på
Kvitberget nær gardstunet på Dromnes. På
Kvitberget var to røyser registrert i 1974. Et annet
gravfelt, Kvennavik, ble registrert sØr for Dromnesbukta. I tillegg ble det registret gravrøyser på Hanen
på NØ-spissen av Skardsøya på vestsiden av
Dromnessundet.
Gravene registrert i 1988 og tidligere kan inndeles
i to grupper etter størrelsen. De store røysene, ni

GASSPROSJ EKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: l
Lokalitetsnavn: Litlnavarhaugen 2
Fornminnets art: Boplass
Registreringsnr.: Positivt prøvestikk: 49B
Negative prøvestikk: 48B, 50-54B
Registreringsår: 1992
Koordinater: O 10/6
Høyde over havet: Ca. 65 m
Gardsnavn
GnrJbrnr.
Buhaug av Saglien
5l/2
Foto:
Svlhv film nr.: 2496/l7-19
Tegninger: Skisse reg. skjema 49B.
Beli&&enhet: Ca. 1097 m SV for høydepunkt 75,57
på Vardheia og ca. 605 m Sø for høydepunkt 53,S på
Kalvheiane. Ca. 300 m SV for Kvennavatnet. Ca.
100 m S for Litlnavarhaugen I.
Terren&ets art: SØINV-orientert åskam, i S og SV
stiger terrenget bratt mot Stomavarhaugen. NØ-hellende myrlendt terreng. En lav bergrabb ligger 50 m
Sø for 49B, mens det er mer myr i N-NV. Storvokst
furuskog, noe einer og lyng; gras og mose på myra.
Noe utsikt mot Kvennavatnet i NØ.
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Tabell 2:5 Antall registrerte gravrøyser og steinlegninger fordelt på områder.
Table 2:5 Number of registered grave caims and stone settings by area.
Antall registrert
1992-1995
73
Il
4
3
l
l
l
2
2
O
3
7
42

Område
Kvennavik
Kvitberget
Hanen
Skarpneset
Storvika
Storvikhamrene
Geitaryggen
Tjeldberget
Oterskogbekken
Stongnesskjæret
Ystvikskaget
Havnvikskaget
SUM

Sum
registreringer
7
13
4
8
2
4
2
4
2
O
35
7
56

Antall registrert
1988 og tidligere

-

l

2
-l

5
l
3
l
2

l"
O

-

I

15

stykker, er i en gruppe for seg med diam. 10-20 m og
høyde 1,5-3,5 m. To har imidlertid en høyde på 0,4
og 0,6 m. De mindre røysene, tre stykker, har diam.
4,5-8 m og høyde 0,4-1 m.
De nyregistrete gravene består av både røyser og
steinlegninger. Røysene og steinlegningene er 2-10
m i diam. og 0,3-2 m høye. Steinlegningene består
bare av ett lag stein.

Skardsøya. På bergrygg ca. 200 m V for husene på
Haugly gnr. 57/13. I ØNØ, like over Dromnessundet,
ligger Kvitberget på Dromnes.

De nyregistrerte gravrøysene og steinlegningene5

Beskrivelse: Gravrøys 1320A: Synes som to store

Gravrøysene og steinlegningene beskrives samlet på
et registreringsskjema for hvert navngitt område,
enten de kan oppfattes som et samlet felt eller ikke.
Det angis kort hva som er registrert fra før innenfor
de enkelte områdene. Der funn, foto og tegninger
foreligger er det nevnt spesielt.

steiner på toppen aven bergknaus. En prøvesjakt
viste enda to steiner. Røysa er usikker som gravrøys.

Terrenl:ets art: Bergrygg mellom skog og myrlendt
mark. Vegetasjonen består av einer, furu og småbjørk.

Mållutstrekninl:: Ca. 3 x 3m

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Lokalitetsnavn: Hanen 2, Skardsøya
Fornminnets art: Gravfelt
Registreringsnr.: Positive registreringer: l32lA,

Delprosjekt: 2

l322A, 1323A
Negative prøvestikk: 1324A-1329A

Lokalitetsnavn: Hanen l, Skardsøya
Fornminnets art: Gravrøys
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1320A

Registreringsår: 1994
Høyde over havet: 6-7 m
Gardsnavn
GnrJbrnr.

Registreringsår: 1994
Høyde over havet: 10m
Gardsnavn
Skar

Skar

57/2

Foto:
Sv/hv film nr.: 2527/3-13

GnrJbrnr.
57/2

Fargedias film nr.: 254311-13
Belil:l:enhet: På SV-e delen av neset Hanen som
Belil:l:enhet: På bergknaus på NV-delen av neset

stikker ut i Dromnessundet fra NØ-e del av
] En av registreringene utgjøres aven bautastein.
'Registrert som mulig gravrøys. Den ble avkreftet i 1992.
5 En av registreringene ble avkreftet ved utgraving i 1993.
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Vegetasjonen består av spredt furuskog med torv,
mose og lyng som bunnvegetasjon. På den høyeste
delen er det god utsikt mot gravfeltet på Kvitberget,
Trondheimsleia og nordre del av Skardsøya.

Hanen som stikker ut i Dromnessundet fra N0-e del
av Skardsøya. Ca. 250 m NNV for husene på Haugly
gnr. 57/13. Ca. 75 m 0 for sjøen. I 0N0, like over
Dromnessundet, ligger Kvitberget på Dromnes.
Terrengets art: Grunnfjell med dekke av røsslyng,
tyttebærlyng og mose. Furutrær, bjørk, einer og
myrull vokser i området rundt.

MåVutstrekning: Ca. 130 x 200m
Beskrivelse: Gravfelt med 5 røyser (1283A-1287A),
1 steinlegning (l290A), 1 bautastein (l289A) og en
bål plass (l288A).
Det meste av røysene er dekket av torv. Røysene er
3-5 m i diam. og 0,5-1 m høye. Noen av røysene har
tydelig vært høyere opprinnelig. De enkelte registreringer:
1283A gravrøys: I sørskråning på søndre del av
neset. 7 moh. Mål: 4 m i diam., h. 1m.
1284A gravrøys: På toppen av bergknaus og 20 m
N for 1283A. 10moh. Mål: 3 x 4 m, h. 0,5 m.
1285A gravrøys: På høyeste punkt av bergknausen
og 10m 0 for 1284A. 12 moh. Mål: Diam. 3 m, h.
0,5 m. Det ble gravet to sjakter ved registreringen.
Det ene var 0,3 x 2 m stort og det andre 1 x 3 m stort.
I sjaktene var store steiner synlige.
1286A gravrøys: I NV-skråning og 30 m NV for
1284A. 12 moh. Mål: Diam. ca. 5 m, h. ca. 0,6 m.
Midt i røysa er en plyndringsgrop.
1287A gravrøys: Ligger høyt og mellom 1284A og
1286A. 15 moh. Røysa er dråpeformet. Mål: Diam.
3 m. N0-e kvadrant ble åpnet ved registreringen.
Noen steiner ble da fjernet. En kullprøve og en jordprøve ble samlet inn fra bunnen. T.21907.
1288A bå/p/ass: Er beskrevet i kap. 2.2.5.1:
Utkiksplasser, tufter, huler og bålplasser.
1289A bautastein: I sørskråning ca. 100 m N for
fjøset i Kvennavika. 20 moh. Steinen står utenfor
dyrkamarka på en liten haug bevokst med to furutrær
og lyng. Bautateinen er støttet av mindre steiner.
Mål: h.I,53 m, men bare 1m var synlig over
markoverflaten.
1290A stein/egning: På vestvendt terrasse og 50m
NV for 1286A. 9 moh. Mål: 3,2 x 5 m stor. To sjakter, rettet N-S og 0-V, ble åpnet ved registreringen.
Det ble gravet to prøvesjakter, 1291 A og 1292A,
for å finne graver som var lite synlige på markoverflaten. I begge områdene var det bare fjell, dekket av
torv.

MåJlutstrekning: Ca. 7 x 20 m
Beskrivelse: Gravfelt med 3 røyser. I tilknytting til
gravfeltet ble det tatt 6 negative prøvestikk (l 324A1329A) for å prøve å finne flere røyser.
1321A gravrøys: Lengst mot N. Nærmest oval
steinlegging: Den ligger til dels i dagen, er ellers
dekket av mose og lyng. Tydelig avgrenset av stein.
Mål: 5,5 m 0-V, 4 m N-S.
1322A gravrøys: Ca. 5 mS for 1321 A. 5 rullesteiner ligger i dagen. Mål: 1 m N-S, og ca. 2 m 0- V.
1323A gravrøys: Ca. 5 m S for 1322A. Oval (båtformet). Ca. 12 steiner er synlige, ellers er røysa
dekket av torv. Mål: Ca. 4 m N-S, ca. 2,5 m 0- V.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2
Lokalitetsnavn: Kvennavik
Fornminnets art: Gravfelt
Registreringsnr.: Positive prøvestikk og registreringer: 1283A-1287A, 1288A-1290A
Negative prøvestikk: 1291 A-I 292A
Registreringsår: 1993-1994
Høyde over havet: 7-20 m
Gardsnavn
Dromnes

GnrJbrnr.
55/1

Foto:
Svlhv film nr.: 2524/23-25 (l283A-1285A), 2525/
3-5 (l289A)
Fargedias film nr.: 2484/1-3, 6-8 (l283A-1285A)
Tegning: 1 stk.
Beliggenhet: På nes som går ut rett vest for bruket
Kvennavik av Dromnes gnr. 55/5.
Terrengets art: Bergrygg som går ut i et nes i
Dromnessundet. Terrenget skråner mot sjøen i vest.
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Gravrøys
O Bålplass
.L Bauta
• Stei n legning
&

KVENNAVIK
. Dromnessundet
Tegning 2:5 Skisse over gravfeltet i Kvennavika.
Drawing 2:5 Sketch of burial site in Kvennavika.

GASSPROSJ EKTET:
TJELDBERGODDEN

18-20, 2466/6-9, 2467/12-19

Delprosjekt: 2

Beliggenhet: På nes som stikker ut i
Dromnessundet. Høyeste punkt ligger ca. 300 m NV
for tunet på Dromnes gnr. 55/3.

Lokalitetsnavn: Kvitberget
Fornminnets art: Gravfelt
Registreringsnr.: Positive prØvestikk og registreringer: 1176A, 1177A, 1I81A, 1182A, 1I84A1187A, 1I90A, 1278A-1282A
Negative prøvestikk: 1I80A, 1I83A, 1188A, 1I89A,
1191A, 1I92A

Terrengets art: Knauser og svaberg som skråner
bratt mot sjøen i N og S. Midt etter neset er det et
flatere parti. Neset er bevokst med mose, lyng, einer,
løvskog og noe gran unntatt mot sjøen, hvor fjellet er
i dagen. Området brukes til beite. Utsikt mot
Dromnessundet.

Registreringsår: 1992-1993
Høyde over havet: 5-14 m
Gardsnavn
Dromnes

MåVutstrekning: Ca. 100 x 200 m
Beskrivelse: Gravfelt med 10 sikre og 3 usikre
gravrøyser. I tillegg er en bålplass registrert. De
fleste røysene er runde eller ovale med diam. 3-10 m
og høyde 0,5-2 m. En røys kan karakteriseres som en
langrøys, 6 x Il m stor. Gravrøysene ligger spredt
over hele neset. De fleste ligger på de høyeste bergknausene. De to nordligste, 1176A og 1177A, ligger
på en rullesteinsstrand. Et steingjerde går over disse

GnrJbrnr.
55/3

Foto:
Svlhv film nr.: 2506/21-27, 2520/2-16, 26-32,
2521/30-33,2523/20-21, 2524/12-16
Fargedias film nr.: 2464/1-7, 9-15,19-20,2465/1-8,
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to røysene. To røyser, l184A og l190A, ligger på
den sørlige delen av neset sammen med bålplassen,
l185A. l278A, l279A, l280A, l28lA og l282A
ligger alle ved en traktorvei. Den sistnevnte er noe
skadet av veien. De fleste røysene er overgrodd av
torv og lyng, til dels også av kratt og busker.

Registrenng
l184A
l185A
l186A
l190A
Sum

De enkelte registreringene:
1176A gravrøys: Mål: Diam. 10 m, h. 1,3 m
1177A mulig gravrøys: Mål: Diam. 9 m, h. ca. 2 m.
1181A gravrøys: Mål: Diam. ca. 3 m, h. ca. 0,4 m.
Sjakt 0,4 x 2,2 m ble åpnet ved registreringen. Et lag
med stein ble da synlig.
1182A gravrøys: Ved registreringen ble torven tatt av
i en 2m lang sjakt over røysa. Torvlaget var 0,2 m
tykt. Under dette fantes noen småsteiner med litt
trekull mellom. Mål: Utstrekning 3 x 5 m, h. ca. 0,5

T-nr.

Jemgjensto

T.21710
T.2l7ll
T.2l7l2
T.2l7l3

Kvartsitt

l
l

Trekullprøve
2
l
2
l
l
2
5

GASSPROS..IEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2
Lokalitetsnavn: Skarpneset
Fornminnets art: Gravfelt
Registreringsnr.: Positive registreringer: l233A,
l235A+1236A og l24lA.
Negative prøvestikk: l232A, l234A, 1237A-1240A
og l242A

m.
1184A gravrøys: En 0,3 x 8 m lang sjakt, orientert
N-S, ble gravet tvers over røysa ved registreringen. I
den søndre delen fantes ansamlinger av stein og
trekullbiter. Mål: Diam. 6 m, h. 0,7-0,8 m.
1186A og 1187A røyser: Røysene ligger sammen på
nordre del av Kvitberget. Begge består av små steiner, ca. 10 cm store. Grunneieren, Martin Dromnes,
mente at disse røysene var lagt opp i hans barndom.
Mål: Begge har utstrekningen 1,7 x 2,5 m.
1190A gravrøys: Ved registreringen ble to sjakter
åpnet, 2,5 m stort 0- V, 3m N-S. I begge sjaktene
fantes stein oppå berg. Mål: Utstrekning 2 x 3 m.
1278A gravrøys: Mål: Utstrekning 3 x 4 m, h. ca. 0,5

Registreringsår: 1993
Høyde over havet: 5-26 m
Gardsnavn
Dromnes

GnrJbrnr.
55 felles utmark

Foto:
Svlhv film nr.: 2521/1-5,2523/22-28

m.
1279A gravrøys: Mål: Diam. 3 m, h. 0,8 m.
1280A gravrøys: Noe rydningsstein på toppen av
røysa. Mål: Utstrekning 6 x 11 m, h.l,5 m.
1281A gravrøys: Noe rydningsstein på toppen av
røysa. Mål: Utstrekning 4 x 6 m, h.l m.
1282A gravrøys: Mål: Diam. 4m, h.0,8 m
1185A hålplass: Er beskrevet i kap. 2.2.5.1:
Utkiksplasser, tufter, huler og bålplasser.
Det ble gravet sjakter (1183A, l188A og l l 89A) i
forhøyninger som kunne skjule røyser. Ingen av
disse viste seg å være røyser, ettersom torven viste
seg å ligge direkte på berggrunnen. l19lA består av
en steinsetting som ligger ovenpå torven. Den er
tolket som en varde. l192A består av stein som ligger både oppå og i torven. Stensamlingen er trolig
lagt opp i nyere tid.
1177A og 1181 A er trolig de røysene som ble registrert av Odd Ertsås i 1974.

Fargedias film nr.: 2469/15-20
Belil:l:enhet: På nes lengst nord i Dromnessundet og
rett nord for Seterbukta. Ca. l km N for Kvitberget.
Terrenl:ets art: Bergknauser, mot sjøen svaberg. På
nordre og søndre del av neset går to bergrygger ut fra
Skarpnesåsen i øst ned mot sjøen. Mellom ryggene
er en vik fylt med rullestein. Ytterst på ryggene er
fjellet i dagen og sees som svaberg. Ellers er ryggene
overgrodd av torv, mose og lyng. I øst, ca. 120 m fra
sjøen, stiger berget bratt opp. Der er berget bevokst
med lyng, einer og furu.
Utsikt mot skipsleia og Hitra j N og over hele innseilingen til Dromnessundet.
MåVutstrekninl:: 140 x 140 m
Beskrivelse: Gravfeltet består av åtte graver. Røys 610 er registrert tidligere, se Ertsås 1974 og Søborg
1990. Røys 6 og 7 er storrøyser med diam. 16 og 20
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m og høyde 1,5 og 3,5 m. Nr. 8 og 9 er langrøyser
med største lengde 10,5 m, mens nr. lOer en rundrøys med diam. 7m. Alle røysene unntatt nr. 10 ligger på de to ryggene. Nr. 10 ligger i viken med
rullestein, hvor også groplokaliteten på Skarpneset
ligger.
De
tre
nyregistrete
røysene,
1233A,
l 235A+ 1236A og 1241 A, er gravlignende strukturer, som består av steinsamlinger under 30-60 cm
tykk torv. Ved registreringen ble det åpnet sjakter i
alle. Sjaktene var 2-7 m lange og 0,2 m breie.
Gravene ligger alle nær hverandre på den sørlige
bergryggen og ca. 7,5 moh. 1235A ligger 2 m ø for
1233A. 1241A ligger 8 m ø for 1235A. To sjakter,
1235A og 1236A, inneholdt spor etter den samme
gravkonstruksjonen.
Negative registreringer:
Det ble åpnet 7 prøvesjakter i tillegg til de hvor det
ble funnet gravlignende konstruksjoner i. Sjaktene
var 1-8 m lange og 0,2 m breie. Torven lå i de fleste
tilfeller direkte på fjellet, men enkelte steiner fantes.
De kunne imidlertid ikke tolkes som graver.

Tjeldberget: 2502/18-21 (1064A, 1066A), 2504/5-6
(1169A), 9-10 (l061A), 2506/2-4 (1061A + 1067A).

Fargedias film nr.: Storvika og Storvikharnrene:
2475/19 (l068A), Geitaryggen: 2085/9-12 (1061A),
17-20 (I064A), 2086/1-4 (Nr.12,1066A).
Tegninger: 2 stk.
Belil:l:enhet: På knekkpunktet mellom der hvor
innlØpet til Dromnessundet starter og den nærmest
strake kystlinjen på Tjeldbergodden tar ved.
Området avgrenses av Oterskogbekken i NNØ og av
Storvika i SSv. Området dekker et belte fra sjøen i V
og opp til bergknauser i ø i opp til et 270 m bredt
belte.
Terrenl:ets art: Fra bergknausene i ø skråner flere
bergrygger ned mot sjøen og danner store nes og
skjær. Mellom bergryggene finnes daler og viker
med myr i de østre delene og rullesteinsstrender i de
vestre. Nær sjøen sees berget i dagen. Ellers er berget
overgrodd av torv, lyng og løvkratt. I de østre delene
finnes stor furuskog. De høyeste knausene i området
ligger vel 40 moh.
Utsikt mot leia og Hitra i N.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2

Mål/utstrekninl:: Ca. 100 x 600 m
Lokalitetsnavn: Området er oppdelt i flere
lokaliteter, men ettersom feltet kan sees som et eget
avgrenset gravfelt beskrives gravfeltet her samlet. De
enkelte
lokalitetsnavnene
er
Storvika,
Storvikhamrene, Geitaryggen, Tjeldberget og
Oterskogbekken.

Beskrivelse: Gravfeltet består dels av monumentale
røyser som er registrert tidligere, røys 1-5 og 11-12,
(Ertsås 1974, Søborg 1990) og dels av mindre røyser
og steinlegninger som er kommet fram ved de nye
registreringene. De fleste av disse var dekket av torv,
og var ikke mulig å finne uten prøvestikk. De nyregistrerte gravene ligger som regel på de lavere partiene av gravfeltet, mens de store røysene ligger på
høyere bergknauser. En skålgrop, 1169A, ble også
registrert i området.
De tidligere registrerte røysene er 4,5-17 m i diam.
To av røysene har en diam. på 17 m, mens de øvrige
har diam. 4, 5, 8, 10 og 11 m. En oval røys har diam.
4 x 10,5 m. De største røysene er 2-3 m høye.
De fleste av de nyregistrete gravene består av små
røyser eller steinlegninger med største tverrmål fra 2
m til 5,5 m. En av røysene er 9 x 10,5 m stor.
Storparten av gravene er dekket av tykk torv. De ligger alle på lavere bergknauser dekket av mose, torv
og lyng. En del furu finnes spredt ved gravene.
Mange av gravene synes som fugletuer uten synlige
steinsamlinger.
De enkelte nyregistrerte gravene og skålgropen:
Storvika J067A, gravrøys: Røysa er flat med synlige

Fornminnets art: Gravfelt
Registreringsnr.: Positive prøves tikk og registreringer: 1061A, 1064A, 1066A-1068A, 1169A,
1245A
Registreringsår: 1992-1993
Koordinater: U/5 (1169A), L2/5 (1067 A), L2/1O
(l061A), L5/5 (1068A), E512 (1064A), E7/4
(1066A)
Høyde over havet: 10-40 m
Gardsnavn
Dromnes

GnrJbrnr.
Felles utmark

Foto:
Svlhv film nr.: Storvika og Storvikhamrene: 2503/6
(l068A), Geitaryggen: 2502/10-13 (1061A),
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over røysa. Mål: Vanskelig å bestemme utstrekningen, høyde ca. 1,3m. 16moh.
Tjeldberget 1066A, gravrøys: I søndre del av røysa
er stein synlig. Dette området er tidligere registrert
som røys nr. 12 (Søborg 1990). En 0,4 x 3,5 m stor
prøvesjakt, orientert N-S, ble åpnet i sentrum av
røysa. Under 0,3-0,5 m tykk torv fantes stein i hele
sjakten. En dam, mulig torvtak, finnes i østre del av
røysa. Røysa ligger i myrlendt terreng med små
bergknauser og er overgrodd av mose, torv og lyng.
Mål: Utstrekning 9 x 10,5 m, høyde 0,3-0,5 m. 14
moh.
Oterskogbekken 1245A, steinlegning: En 0,3 x 5,7
m stor prøvesjakt, orientert N-S, ble åpnet. I sentrum
var torven 54 cm tykk, mens den i ytterkantene bare
var 2 cm tykk. Fra sjaktens midtpunkt og videre 2 m
mot S fantes en ca. 2 m i diam. stor steinlegning
under torva. Steinlegningen ligger på en fjellknaus.
Mål: Diam. ca. 5 m. 16,5 moh.
Oterskogbekken 1254A, steinlegning: Ca. 7 m N
for 1245A. Sees som steiner som stikker opp av torven i en fjellkløft.

steiner fra NØ-SV. Røysa er overgrodd av lyng,
mose og einer. Mål: utstrekning 3 x 5,5 m, h.O,3-0,5
m. 28 moh.
Storvika 1169A, skålgrop: 28,5 m SV for røys
1067A og 38,5 m SV for røys nr. 5 ble en skålgrop
oppdaget. Gropen var avrundet, ca. 9 cm i diam. og
3 cm dyp. 23,15 moh.
Storvikhamrene 1068A, steinlegning, trolig naturdanneise: Steinlegningen ligger i en forlengelse av
en bergrygg og 10 m NØ for bratt stup mot Storvika.
Noen steiner er synlige på overflaten. Ved avtorving
viste det seg at steinsamlingen trolig er oppstått ved
frostsprengning eller lignende. Under torven var et
tynt sandlag med spredte små trekullbiter øverst.
Bevokst med mose, torv og lyng. Mål: 2 x 2,5 m, h.
0,3 m. 35 moh.
Geitaryggen 1061A, gravrøys: Prøvestikk viste at
det fantes en steinrøys her under 0,3-0,5 m tykk torv.
Mål: Diam. 4 m, h. 0,9 m. 17 moh.
Tjeldberget 1064A, gravrøys: I NV og V er noe stein
synlig, ellers er røysa dekket av 0,2-0,4 m tykk torv.
En 0,4 x 5 m stor sjakt orientert N-S ble åpnet tvers
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Tegning 2:6 Skisse over gravrøys
12/1066A på Tjeldberget.
Drawing 2:6 Sketch of grave
cairn 12/1066A at Tjeldberget.

1169A

Tegning 2:7 Skisse over
beliggenheten til skålgrop
1169A i Storvika.
Drawing 2:7 Sketeh of
loeation of eup mark at
Storvika.
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1101B og en røys, 1102B. Et gardfar 1103B ble registrert rett S for området.

Delprosjekt: 2
De enkelte anleggene:
1100B steinlegning: 0,2-0,6 m tykk torv dekker storparten av steinlegningen. En del steiner er utkastet i
skråningen mot NNV. Mål: Ca. 5 x 10m stor, orientert V-0, 0,5 m høy. Maksimalt 8,8 moh.
1101 B steinlegning: Består aven steinsamIing på
berg på begge sider aven kløft. Denne kløfta går helt
fra sjøen i N til Vardheia i S. To sjakter, 7 m 0-V og
3 m N-S, ble åpnet for å avgrense steinlegningen. 3050 cm tykt torvlag over storparten av steinlegningen.
I bunnen fantes spredte steiner og kompakt, kullblandet jord. Mål: Ca. 2 x 3 m, ca. 0,5 m høy.
1102B gravrøys: Henger ytterst på bergskrent som
skråner bratt ned mot sjøen i N. Et opp til 57 cm tykt
torvlag dekker en tydelig opplagt røys med flere lag
med stein. Steinene er opp til 0,3 m store. 1102B er
den høyestliggende av anleggene på Ystvikskaget.
Mål: Diam. 3,5 m, h. 0,5-0,75 m.

Lokalitetsnavn: Ystvikskaget
Fornminnets art: Samling graver
Registreringsnr.: Positive prøvestikk og registreringer: 1100B, 110lB, 1102B
Registreringsår: 1992
Koordinater: D2/7,8,9
Høyde over havet: 7-25 m
Gardsnavn
Buhaug av Sagmestervik

GnrJbrnr.
5113,5,11

Foto:
Svlhv film nr.: 2508/12-24
Fargedias film nr.: 2487/5-16
Tegninger: Reg. IlOlB, l102B.
Beliggenhet: På neset ut i skipsleia rett N for
Vardheia. Ca. 300m N for toppen av Vardheia.

GASSPROSJ EKTET:
TJELDBERGODDEN

Terrengets art: Nordhellende fjellrygg bevokst
med torv og lyng. Flere steder sees berget i dagen.
Utsikt mot leia.

Delprosjekt: 2
Lokalitetsnavn: Havnvikskaget
Fornminnets art: Gravfelt
Registreringsnr.: Positive registreringer og
prøvestikk: 1105B-1109B, 1137B, 1306A, 1308A.

MåVutstrekning: Ca. 15 x 50 m
Beskrivelse: Samling av to steinlegninger, 1100B og
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Tegning nr.: 1
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Tegning 2:8 Skisse over gravfeltet på Havnvikskaget.
Drawing 2:8 Sketch of cemetery at Havnvikskaget.

Fargedias film nr.: 2492/1-7

Negative prøvestikk: 1136B, 1293A-1305A, 1307A,
1309A-1319A, 1330A-1339A.

Tegninger: En skisse
Registreringsår: 1992, 1994
Beli~~enhet:

På det ytterste neset på vestsiden av
Kjørsvikbugen. Ca. 300 m NØ for Havnvik gard.

Høyde over havet: 3-20 m
Gardsnavn
Havnvik

Terren~ets art:

GnrJbrnr.
52/1

Bergknauser i utmark, ganunel beitemark. Vegetasjonen består av gress, lyng, einer, bjørk
og rogn. Midt på neset er en liten myr. Neset heller
mot N, ø og Sø. God utsikt over innseilingen til
Kjørsvikbugen og leia og Hitra iN.

Foto:
Sv/hv film nr.: 2508/25-33,2526/34-37,2527/1-2.
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MåVutstreknine: 75 x 100 m

Mål: Diam. 7 m, h. 0,5-1 m.
1306A, steinlegning: Består av sju større steiner, 0,20,35 m store, i midten finnes noen mindre steiner.
Mulig forsenkning i midten. Ved registreringen ble
en sjakt tvers over steinlegningen åpnet. Mål: Diam.
1,5 m, h. 0,27 m.
1308A, steinlegning: Består av flere kjempestore
steiner i sirkelformasjon. En del rullestein er synlig i
S. Mål: Utstrekning 4 x 6 m.
De negative prøvestikkene består av sjakter spredt
over Havnvikskaget. Den lengste sjakten er 8m lang.
I sjaktene fantes et 10-60 cm tykt torvlag som lå
direkte på berg. I en av sjaktene ble det observert to
tynne lag av trekull i torven, i en annen fantes en del
rullestein. To prøvestikk, 1136B, ble tatt rett S for
Havnvikskaget opp for Havna. Under et tynt torvlag
fantes her et lag med lys jord.

Beskrivelse: Gravfelt med 5 gravrøyser, 3 steinlegninger hvorav to, II09B og 1308A, er usikre som
graver. I tillegg er en rydningsrøys, 1137B, og en
fortøyningsstein, III OB, registrert i området.
Gravrøysene er 5-7 m i diam. og 0,6-1 m høye. De
er bevokst med lyng, torv og til dels bjørketrær. En
del steiner, til dels kampesteiner, er synlig i de fleste.
Stenlegningene har omtrent samme utstrekning som
røysene. Gravene ligger på høydedragene rundt
myren midt på neset. Il 05B-ll 07B og 1306A ligger
lengst mot ø på neset. I området, særlig rundt
myren, finnes flere førhøyninger som kan skjule
graver. Det ble derfor gravet mange prøvestikk.
De enkelte registreringene:
1105B, gravrøys: Enkelte steder stikker steiner fram
i lyngen. Omtrent midt i røysa er et søkk med diam.
0,3-0,4 m. Mål: Diam. 7 m, h. 0,6 m.
1106B, gravrøys: To kampesteiner, 0,5 x 1 m store,
frnnes i sentrum av røysa. Imellom finnes flate mindre steiner. Røysa synes å være urørt. Mål: Diam. 5
m, h. 1m.
ll07B, gravrøys: I S og V finnes ca. 10 større steiner i dagen, den største 0,7 x 1,3 m stor. Forsenkning
i midten, hvorfra stein synes å være utkastet. Mål:
Diam. 7 m, h. 1 m.
1108B, gravrøys: 7-8 kampesteiner, 0,6 x 1,1 m
store, ligger i dagen. Imellom finnes 0,3 x 0,5 m
store steiner. Mål: Diam. 6 m, h. 0,6-0,8 m
ll09B, steinlegning: Ved registreringen ble en 2 m
lang og 0,2 m bred prøvesjakt åpnet. 0,5 m store
steiner ble da synlige. Ca. 0,3 x 0,4 m store flate
steiner ligger spredt i røysa. Røysa er trolig skadet.

2.2.5 Groper og gropfelt
Oppsummering av registreringene av gropene og
gropfeltene
46 nye groper ble registrert i tillegg til et ubestemt
antall groper som det ikke var mulig å registrere
nærmere pga all vegetasjon. Gropene var fordelt på 9
lokaliteter. I Storvika og på Skarpneset ble det registrert flere groper på lokaliteter som var registrert
tidligere (Søborg 1990). De registrerbare gropene ble
oppmålt. De fleste gropene ligger i den vestre og sØrvestre delen av Tjeldbergodden. Groper finnes også i
områdene sØr for Tjeldbergodden mot Dromnes.
Gropene ligger i rullesteinsområder mellom bergknauser. I mange tilfeller er gropene samlet i store

Tab. 2:6 Antall registrerte groper fordelt på områder.
Table 2:6 Number of registered pits divided by area.
Område

Grinvika
Vika nord for Kvitberget
Seterbukta 1
Seterbukta 2
Skarpneset
Skarpnesåsen
Storvika
Storvikhamrene
Tjeldberget
Kuppelvika
Tuvik
Sum
6

Antall groper
registrert
1992-1995
Ubest. Antall
Ubest.antall
Ubst. Antall
2
6

Antall groper
registrert 1988

Sum groper
registrert

-6
-6
-

Ubest. Antall
Ubest. Antall
Ubest. Antall
2
9
6
33
9
2
3
l
65 + ubest. antall

-

3
6
7

26
9
2

-

-

3

l
46 + ubest. Antall

19

-

områdel ble ikke regislren i 1988.
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Registreringsår: 1992

felt, mens de andre ganger ligger enkeltvis eller i
mindre grupper. Ofte var det lite vegetasjon i
rullesteinsområdene med groper. Der hvor det var
tettere med vegetasjon var også gropene vanskeligere å oppdage. Gropene ligger mellom 2 og 13 m
over havet.
De nyregistrerte gropene og gropfeltene beskrives
samlet på et registreringsskjema for hvert navngitt
område. Det angis kort hva som er registrert fra før
innenfor de enkelte områdene. Der funn, foto og tegninger foreligger er det nevnt spesielt.

Høyde over havet: 4-10 m
Gardsnavn
Dromnes

GnrJbrnr.
55 felles utmark

Beli~~enhet:

Ca. 400 m NV for lokalitet 1175A.
Tett V for traktorvei. Avstanden mellom de vestligste
gropene og sjøen er 20-25 m.
Terren~ets
art: Strandterrasse av rullestein.
Steinene er for det meste overgrodd av mose, lyng og
små furu- og grantrær. En del edelgran er plantet.
Terrassen ligger værhardt til og vestvendt mot
Dromnessundet.
MåVutstreknin~: Ca. 50 x 100 m

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2
Lokalitetsnavn: Vika nord for Kvitberget
Fornminnets art: Groplokalitet
Registreringsnr.: Positiv registrering: l175A
Registreringsår: 1992

Beskrivelse: Groplokaliteten består av flere groper
av variert størrelse. Noen groper er lett synlige, mens
andre er overgrodd av mose. En traktorvei går gjennom området, og eventuelle groper nedenfor eller
under denne er ødelagt av påfylt masse.

Høyde over havet: 4-10 m
Gardsnavn
GnrJbrnr.
Dromnes
55 felles utmark
Beliggenhet: 280 m NNØ for trigonometrisk punkt
15.12 på Kvitberget og ca. 400 m NV for tunet på
Dromnes 55/3. Ca. 50m ø for sjøen. En traktorvei
går rett gjennom lokaliteten.

GASSPROS..IEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2
Lokalitetsnavn: Seterbukta l
Fornminnets art: Groplokalitet
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1170A

Terrengets art: Rullesteinsbelte omgitt av sjøen i V
og av furuskog i N og ø. Området er overgrodd av
mose, lyng og småbusker.

Registreringsår: 1992

MåVutstrekning: Ca. 50 x 80 m. Utstrekningen er
vanskelig å måle pga den tette vegetasjonen.
Beskrivelse: Groplokaliteten består av flere groper
med variert størrelse i rullestein på begge sider av
traktorveien. Mengde, størrelse og antall kan ikke
bestemmes pga tett vegetasjon. Noen groper er lett
synlige, men de fleste er meget overgrodd.
Lokaliteten ligger vestvendt mot Dromnessundet.

Høyde over havet: 4-7 m
Gardsnavn
Dromnes

GnrJbrnr.
55 felles utmark

Foto:
Fargedias film nr.: 2468/1
Beli~~enhet:

På sørsiden av Seterbekken i den
vestvendte Seterbukta, ca. 800-900 m N for
Kvitberget. På den søndre delen aven rullesteinsterrasse og 30-40 m ø for sjøen.

GASSPROSJEKTET:T
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2

Terren~ets

art: Strandterrasse av rullestein og grus.
Seterbekken skjærer seg gjennom terrassen i ø- V-lig
retning. Området er overgrodd av lyng og einer.
150m ø for området vokser furuskog.

Lokalitetsnavn: Grinvika
Fornminnets art: Groplokalitet
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1174A
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MåVutstreknin2: 40 x 60 m
Beskrivelse: Lokaliteten består av et ubsterrunelig
antall groper. De fleste er vanskelig å oppdage pga
vegetasjonen. En traktorvei tangerer lokaliteten i ø.

rassen. Ved registreringen ble det åpnet to kryssende
sjakter orientert N-S (0,25 x 1,6 m) og ø-V (0,6 x
2,6 m) gjennom gropens laveste punkt. Midt i den øV-orienterte sjakten fantes enkelte store steiner. Mål:
Diam: 2 m. 5,2 moh.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Delprosjekt: 2

Delprosjekt: 2

Lokalitetsnavn: Seterbukta 2
Fornminnets art: Groplokalitet
Registreringsnr.: Positive registreringer: 1000A,
1204A

Lokalitetsnavn: Skarpneset
Fornminnets art: Groplokalitet
Registreringsnr.: Positive registreringer: 1006A1009A, IOIIA, 1013A

Registreringsår: 1992, 1993
Koordinater: S 1/4, S1/5
Høyde over havet: 5-13 m

Registreringsår: 1992
Koordinater:
Høyde over havet: 5-7 m

Gardsnavn
Dromnes

Gardsnavn
Dromnes

GnrJbrnr.
55 felles utmark

GnrJbrnr.
55 felles utmark

Foto:
Sv/hv film nr.: 2500/0-1 (grop lOOOA)

Foto:
Sv/hv film nr.: 250017-10, 16-22,29-30

Fargedias film nr.: 2468/1 O-Il (grop 1204A),
2089/9-10 (grop lOOOA)

Fargedias film nr.: 2086/10,2089/15-18,2090/5-11

Tegninger: Skisse reg. skjema 1000A.

Tegninger: Reg. 1006A, 1007A, 1008A, lOO9A,
1011A, 1013A.

Beli2l:enhet: På nordsiden av Seterbekken på den
nordlige delen av rullesteinsterrassen i Seterbukta.
100-130m ø for sjøen.

Belil:l:enhet: På Skarpneset som stikker ut mot V i
sjøen nordligst i Dromnessundet. l km N for
Kvitberget.

Terrenl:ets art: Strandterrasse av rullestein overgrodd av gress, lyng og einer. Terrenget stiger mot
Skarpnesåsen i N. Tett furuskog N for området.

Terrenl:ets art: Rullesteinsbelte mellom to bergrygger, en nordlig og en sørlig, som strekker seg fra
Skarpnesåsen i ø til sjøen i V. Fra bergryggene er
utsikten god over leia mot Hitra og inn i
Dromnessundet.

Mål/utstrekninl:: 3 x 25 m
Beskrivelse: Lokaliteten består av to groper
rullesteinsterrasse.
lOOOA grop: Gropen ligger lengst N på strandterrassen, ca. 40m N for Seterbekken og 130 m NØ for
sjøen. Terrenget skråner svakt mot N. En sti går over
gropens søndre del. Gropen er rund og godt synlig.
Ca. 10-30 cm store steiner er synlige. Mål: Diam. 1,3
m, dybde 0,6 m. 13 moh.
1204A grop: l204A ligger ca. 25 m SV for 1000A.
Gropen ligger på den nordlige delen av terrassen og
ca. 15 m N for Seterbekken. Ca. 100 m ØNØ for
sjøen og like inntil furuskogen N for rullesteinster-

Mål/utstrekninl:: 75 x 100 m
Beskrivelse: Feltet består av ni groper i rullestein
hvorav tre, grop A, B og C er registret i 1988
(Søborg 1990 s.82f). Grop A, B og C har ytre tverrmål 4-6m, indre tverrmål 0,7-1,6 m og en dybde på
0,2-0,5 m. De nyregistrerte gropene er alle mindre
enn de tidligere registrerte. l området ligger gravrøysene 7, 8, 9, 10 (Søborg 1990 s.82f).
l006A grop: Ligger 2 m SSV for grop A og 75 m ø
for sjøen i SØ-e del av beltet med rullestein. Den er
delvis overgrodd av mose. Gropen er nokså rund og
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de synlige steinene er 0,2-0,3 m store. Mål: Diam. i
toppen: 1,1 x 1,2 m. Dybde: 0,4 m.
J007A grop: Ligger 10 m NV for grop 1006A og 70
m 0 for sjøen i østre del av rullesteinsbeltet. Den er
delvis overgrodd av mose. Gropen er oval og de synlige steinene er 0,2-0,3 m store. Mål: Diam. i toppen:
1,2 x 1,9 m. Dybde: 0,32 m.
J008A grop: Ligger i østre del av rullesteinsbeltet,
ca. 5 m S for røys 8 (Søborg 1990 s. 83) og 75 m 0
for sjøen. Den vestre delen er for det meste overgrodd av mose, den østre av lyng og einer.. Gropen
er nokså rund og klart avgrenset. En svak voll kan
skimtes i S og mot V. Mål: Diarn. i toppen: 1 x 1,3
m. Dybde: 0,2 m
JO09A grop: Ligger midt i rullesteinsbeltet, ca. l m
N0 for røys 10 (Søborg 1990 s.83) og 63 m 0 for
sjøen. Den er overgrodd av mose. Gropen er rund og
ganske synlig. Mål: Diam. i toppen: 1,2 x 1,4 m.
Dybde: 0,2 m.
JOllA grop: Ligger 25-30 m V for grop 1009A og
ca. 35 m 0 for sjøen. Den er ganske overgrodd av
mose. Gropen er rund og nokså synlig. Steinene er
0,1-0,4 m store. Mål: Diam. i toppen: 1 m. Dybde:
0,45 m.
J013A grop: Ligger i N-e del av rullesteinsbeltet, ca.
10 m fra beltets nordlige avgrensing. Ca. 30 m NV
for grop 1011A og 30 m 0 for sjøen. Noe overgrodd
av mose. Gropen er godt synlig. De synlige steinene
er 0,1-0,2 m store. Mål: Diam. i toppen: 1,2 m.
Dybde: 0,4 m.

Tegning: 1 stk.
Belieeenhet: På rullesteinsterrasse i Storvika mellom Storvikhamrene i N-e og NV-e utspring av
Skarpnesåsen. 90-100m 0 for Storvikskjæret og
sjøen.
Terreneets art: Mosegrodd rullesteinsbelte,
50x 150m stort, i vestvendt vik med furu- og lyngvegetasjon over steinbeltet i S og 0. I V nakne
svaberg. I N er en bergvegg med steinblokker langs
den nedre delen. Utsikt over Dromnessundet mot
Skardsøya i SV og Smøla i V.
Mållutstreknine: 50 x 150 m
Beskrivelse: Grop A-G, registrert som groplokalitet
1 av Søborg (1990 s.87f) ligger på rullesteinsterrasse
i den N0-lige delen av feltet i den vestvendte
SlOrvika. 9-11 moh. Området er 17 x 27 m stort.
Grop A og C-G har etter Søborg ytre tverrmål: 2,43,2 m, indre tverrmål: 0,7-1 m og dybde: 0,2-0,4 m.
Grop B har tverrmål: 1,1 m og dybde 0,2 m. Alle
gropene er godt synlige og alle unntatt B har en voll
rundt gropen. Gropene er overgrodd av mose og noe
lyng. Det ble gravet prøvestikk i grop A og F i 1988.
De viste 0,15-0,4 m store steiner i de øverste 0,4 m,
i de neste 0,2 m var steinene 0,06-0,12 m i diam,
derunder minket steinene i størrelse til det ca. 0,8-1
m dypt kom fram grov grus og sand. Mellom og
oppå steinene fantes enkelte kvartsbiter og pimpstein.
Mellom og i nær tilknytting til gropene A-G finnes
de nyregistrerte gropene 1023A, 1025A-l 044A.
Spredt i feltet finnes de nyregistrerte gropene
lOl7A-l021A.
J023A, J025-J044A groper: De 21 gropene varierer
i form og størrelse. Den minste er 0,5 x 0,5 m stor,
mens den største er 1,1 x 1,3 m stor. Dybden varierer mellom 0,2-0,5 m. Noen av gropene er vanskelig
å bestemme. Det kan også være flere groper. Alle
gropene sees som forsenkninger i rullestein, overgrodd av mose og lyng.
JOJ7A grop: På SV-delen av rullesteinsterrassen, 60
m S0 for foten av Storvikskjæret og ca. 70 m 0 for
sjøen. Gropens vegger består av store steiner, deriblant en helle som står på kant i NV-del. Overgrodd
av mose og lyng. Terrassen heller svakt mot V. Mål:
0,7 x 1 m, Dybde 0,2 m. Ca. 3,5 moh.
JOJ8A grop: På SV-delen av rullesteinsbeltet, ca. 40
m N for 1017A og ca. 40 m 0 for sjøen og foten av
Storvikskjæret. Dybde: 0,2 m. Steinene i gropen er
0,2-0,3 m i diam. De er overgrodd av mose og lyng.

GASSPROSJ EKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2
Lokalitetsnavn: Storvika, groplokalitet l
Fornminnets art: Groplokalitet
Registreringsnr.: Positive registreringer: 1023A,
1025A-l044A.
Registreringsår: 1988, 1992
Koordinater: L 1,2/3,4
Høyde over havet: 3,5-11 m
Gardsnavn
Dromnes

GnrJbrnr.
55 felles utmark

Foto:
Svlhv film nr.: 250115-10, 16-26
Fargedias film nr.: 2087/3-13, 17-20,208811-2
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STORV1KA

Tegning 2:9
Groplokalitet 1, Storvika med
nyregistrerte og tidligere
registrerte groper.
Drawing 2:9 Pit location
1 at Storvika with newly
and former/y registered
pits.

Groplokalitet nr.: 1

Registreringsnr 1023A -1044A. 1992
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Terrassen heller svakt mot Y. Mål: Gropen er vanskelig å avgrense men er 0,7x1m i toppen. Ca. 3,5 m oh.
lO19A grop: På den N-e delen av lokaliteten i NV-e
hjørne aven liten slette som består av myr bevokst
med lyng og furu. Ca. 70 m NØ for 1018A. Det ble
gravet et prøvestikk på 0,4 x 0,4 m midt i gropen.
øverst var et 0,4 m tykt torvlag. Derunder fantes 0,20,4 m store steiner. Rullesteinene var ikke synlige på
markoverflata. Mål: Gropen er vanskelig å avgrense
men er 1,3 x 1,5 m i toppen. Dybde: O,4m. Ca. 4,8
moh.
1020A grop: På den Ø-lige del av rullesteinsområdet, ca. 90 m ø for foten av Storvikskjæret og
sjøen og 20 m SSV for groplokalitet l registrert i
1988. Gropen er godt synlig, da steinene i gropen
bare er dekket av mose, mens området rundt er

bevokst med lyng. Gropen ligger akkurat i grensen
mellom rullesteinsområdet og terreng bevokst med
lyng og furu. Mål: Gropen er vanskelig å avgrense
men er l, l m i diam. Dybde: 0,2 m, 6,8 moh.
lO21A grop: På SV- del av rullesteinsområdet,
bare 3,5 m V for grop 1017A. Dybden er ikke fastlagt. Terrenget heller svakt mot Y. Delvis overgrodd
av mose og lyng. Mål: Gropen har en uklar form,
men er 2 m l i N-S og ca. 1,7 m i ø-y. 4 moh.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2
Lokalitetsnavn: Storvikhamrene

50

Gardsnavn
Buhaug av Sagmestervik

Fornminnets art: Groplokalitet
Registreringsnr.: Positive registreringer: 1046A1049A, 1051A, 1053A-I055A, 1057A

Foto:
Svlhv film nr.: 2503/17-24.

Registreringsår: 1992
Koordinater: Ll/6
Høyde over havet: 7-9 m
Gardsnavn
Dromnes

GnrJbrnr.
5l/l

Fargedias film nr.: 2086/5-6
Tegning: 1 stk.

GnrJbrnr.
55 felles utmark

Beli~~enhet:

Ca. 30 m NV for røys nr. I1 og 50 m
VSV for røys nr. 12 (Søborg 1990). 50 m S0 for
Tjeldberget.

Foto:
Svlhv film nr.: 2501/27-37

Terren~ets art: Rullesteinsbelte i N-NV helling,
mellom lave berg. Overgrodd av mose, gress og
lyng. Ca. 8-10 steiner er synlige.

Fargedias film nr.: 2088/3-12
Tegninger: Skisse

Mål/utstreknin~:

Beli~~enhet: I liten vestvendt dalsenkning med
rullestein mellom to 0-V-orienterte bergrygger ved
Storvikhamrene. Ca. 150 m N0 for Storvikskjæret
og 60-70 m 0 for sjøen.

Ca. 4 m i diam.

Beskrivelse: Lokaliteten består av ni groper spredt i
rullesteinsbeltet. Gropene er hovedsakelig runde i
formen. Gropene er delvis overgrodd av mose og
lyng. Mål: Tverrmål i toppen av gropene: 0,6-1,5 m.
Dybde: 0,25-0,5 m.

Beskrivelse: Lokaliteten består av to groper som ligger bare 1,5 m fra hverandre. Flere groper kan finnes
skjult under torv.
l065A grop: Det kunne ikke sees noen tydelig voll
eller annen ytre avgrensing. Tre synlige rullesteiner
utgjør S-e og 0-e side. En stor del av gropen er
dekket av lyng, ellers er gropen overgrodd av mose
og torv. Mål: Indre diam: 0,8 m. Dybde: 0,3 m.
1168A grop: 1,5 m SV for grop 1065A. Flere
rullesteiner er synlig i overflaten, deriblant en stor i
den S0-e siden. For det meste er gropen overgrodd
av mose og torv. Gropen ble funnet ved avtorving av
området rundt grop 1065A i forbindelse med at 1065
ble gravet ut. Mål: Indre diam: ca. I m. Dybde: ca.
0,5 m.

Tre bålplasser fmnes spredt blant gropene.
Ca. 6 m S for sørligste grop er utkiksplass, 1045A,
registrert.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Terren~ets art: Rullesteinsterrasse, delvis overgrodd av mose og lyng. Berg i N og S. Terrassen danner en egen avsats. Nedenfor terrassen er svaberg,
gress og fjære.

Mål/utstreknin~:

16 x 22 m, orientert 0-V

Delprosjekt: 2

GASSPROSJ EKTET:
TJELDBERGODDEN

Lokalitetsnavn: Tuvik
Fornminnets art: Grop
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1132B

Delprosjekt: 2

Registreringsår: 1994
Koordinater: 11 7/2
Høyde over havet: 2-3 m

Lokalitetsnavn: Tjeldberget
Fornminnets art: Groplokalitet
Registreringsnr.: Positive registreringer: 1065A,
1168A

Gardsnavn
Nedre Kjørsvik

Registreringsår: 1992
Koordinater: E 6/4
Høyde over havet: 8,5-8,7 m

Foto:
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GnrJbmr.
54/3

Sv/hv film nr.: 2538/31

annen opprinnelig kan ha vært en utkiksplass før den
ble brukt til opphold under torvtaking.
Utkiksplassene må ha vært steder hvor man holdt
oppsikt med sjøen, enten det nå gjaldt fIendtlige
båter eller jakt på sjødyr.
En mulig hustuft ble registrert på Skarpneset og en på
Geitaryggen. En av utkiksplassene på Geitaryggen
har sekundært vært brukt til varmehytte ved torvuttak. Overgangen mellom utkiksplass og tuft kan
være noe flytende.
En hule ble registrert på Dromnesseteren. Det er
usikkert om det fInnes kulturlag i hulen.
Det ble registrert ni bålplasser fordelt på fem
områder. Bålplassene på Storvikhamrene ligger i
tilknytting til groplokaliteten der. Bålplassen i
Kvennavika ligger i tilknytting til gravfeltet i dette
området. Også bålplassen på Kvitberget ligger ved
gravene der. På Skarpneset fmnes foruten bålplassen
groper, utkiksplasser og graver. Bålplassen på
Havnvikskaget ligger i tilknytting til gravene der.
Bålplassene trenger imidlertid ikke å ha noe å gjøre
med øvrige kulturminner i disse områdene.
Nedenfor beskrives først utkiksplassene, deretter
tufter, huler og bålplasser på registreringsskjemaer.
Hver kategori beskrives hver for seg med
lokalitetene lengst mot SV først og de mot NØ sist.
Der funn, foto og tegninger foreligger er det nevnt
spesielt.

Fargedias film nr.: 2489/9
Tegninger: Skisse reg. skjema.
Beli~~enhet:

På Kjørsvikskaget, det ytterste neset
på nordsiden av Kjørsvikbugen. Ca. 250 m NV for
våningshuset på Tuvik. Ca. 30 m ø for sjøen.
Terren~ets

art: V-hellende, nærmest rektangulær
flate med rullestein dekket av lyng og mose i nedre
del. I den Øvre delen vokser småtrær og busker mellom to lave bergrygger.
Mål/utstreknin~:

0,5 x 1,5 m stor, 0,4 m dyp

Beskrivelse: Gropen består aven nærmest oval forsenkning i rullesteinsområdet. Flere steiner, noen
ganske store, er synlige. Steinene er nok så fri for
mose midt i gropen. Innpå ytterkantene av gropen
vokser mose, lyng og lave busker.

2.2.6 Utkiksplasser, tufter,
huler og bålplasser
Alle registrerte utkiksplasser ligger på Tjeldbergodden. Det var ikke registrert slike tidligere i
området. Det skyldes at de ofte bare har usikre spor
av bruk. Utkiksplassene fInnes spredt fra Grinvika i
SV til Geitaryggen i ø. Alle ligger forholdsvis lavt,
2-9 moh. Det ble sammenlagt registrert 8 slike plasser. De har alltid meget god oversikt over sjøen og har
åpning mot sjøen. Ofte er de bare sprekker i fjellet
komplettert med oppbygde tørrmurer for bedre
beskyttelse mot været. En av utkiksplassene består
nærmest bare av noen opplagte steiner, mens en

GASSPROS..IEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2

Lokalitetsnavn: Grinvika
Fornminnets art: Utkiksplass
Registreringsnr.: Positiv registrering: lInA

Tab. 2:7 Antall utkiksplasser, tufter, huler og bålplasser fordelt på områder.
Table 2:7 Number of lookout points, foundations, caves and hearths by area.
Område
Kvennavik
Kvitberget
Dromnesseteren
Grinvika
Skarpneset
Storvika
Storvikhamrene
Geitaryggen
Havnvikskaget

Utkiksplasser

Tufter

Huler

Bålplasser
l
l

Sum registreringer
l
l
l
l

3

7

l
l

3

l

l
l

2

3
l
l
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l
4
3
l

Tegning 2:10 Skisse over
utkiksplass 1014A på
Skarpneset.
Drawing 2:10 Sketch of
loolwut point 1014A at
Skarpneset.
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GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Registreringsår: 1992
Høyde over havet: Ca. 4 m

Delprosjekt: 2
Gardsnavn
Dromnes

GnrJbrnr.
55/ felles utmark

Lokalitetsnavn: Skarpneset
Fornminnets art: Utkiksplass
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1005A

Foto:
Svlhv film nr.: 2506/34

Registreringsår: 1992
Koordinater: R 6/6
Høyde over havet: Ca. 2,2 m

Fargedias film nr.: 2468/5
Tegning: l stk.

Gardsnavn
GnrJbrnr.
Dromnes
55/felles utmark
Foto:Svlhv film nr.: 2500/11-15
Fargedias film nr.: 2089/19-20, 2090/1-4

BeIii:i:enhet: På SV-siden av neset som skiller
Grinvika og Seterbukta, ca. 10m V for traktorvei.
Ca. 10 m ø for sjøen. Utsikt rett V og SV over
Dromnessundet.

Tegning: 1 stk.
Terreni:ets art: Mose- og lyngbevokst svaberg med
enkelte store steinblokker.
MåVutstreknini:: 0,5 x 0,8 m stor innvendig.

Belii:i:enhet: Ytterst på sørlige bergrygg på
Skarpneset, ca. 16 m ø for sjøen. Ca. 70 m SSV for
røys nr. 10. Meget god utsikt over sjøen mot V og

Beskrivelse: En stor steinblokk danner en rett vegg
mot N. Flere større steiner er lagt opp i tørrmur mot
ø og S og slik at et 50 x 80 cm stort rom er dannet.
Bunnen er flat og i le for vind fra N.

sv.
Terreni:ets art: Svaberg, enkelte steder overgrodd
av gress.
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Mållutstreknini:: Ca. 1 x 1,2 m innvendig

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Beskrivelse: Lokaliteten er avgrenset mot N og
delvis mot ø av fjell. Resten av "østveggen" er bygd
opp av tørrmur, ca. 65 cm h. I S og SVer det satt
stein på høykant i 40-60 cm's høyde. Veggen er
lavest mot V. Gulvet er flatt og gressbevokst og
består av stein i forskjellig størrelse. Del av veggen
mot N har falt inn som en stor plate. Inngangen er
vendt mot sjøen i V.

Delprosjekt: 2
Lokalitetsnavn: Skarpneset
Fornminnets art: Mulig hustuft
Registreringsnr.: Positiv registrering: 10 15A
Registreringsår: 1992
Koordinater: R 6/8
Høyde over havet: 5-10 m

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2

Gardsnavn
GnrJbrnr.
Dromnes
55/felles utmark
Foto:
Sv/hv film nr.: 2500/31-34

Lokalitetsnavn: Skarpneset
Fornminnets art: Utkiksplass
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1014A

Fargedias film nr.: 2086/11-14
Tegning: 1 stk.

Registreringsår: 1992
Koordinater: R 6/9
Høyde over havet: ca. 4,2 m
Gardsnavn
Dromnes

Beliggenhet: På nordsiden av Skarpneset, ca. 33 m
VNV for sentrum av røys nr. 7. Ca. 50 m 0 for
sjøen.

GnrJbrnr.
55/felles utmark

Terrengets art: Ulendt og steinete med en del lyng
og furu.

Foto:
Sv/hv film nr.: 2500/35-37

Mållutstrekning: Indre mål er 2,5 x 5 m. Vollen er
ca. 0,7 m bred og ca. 0,2 m høy.

Fargedias film nr.: 2086/15-17
Beskrivelse: Tufta består aven jordvoll lagt opp
foran tre større steinblokk slik at et ovalt indre rom
dannes. Steinblokkene er ca. 2 m i diarn. og 1,7 m
høye.

Tegning: 1 stk.
Beliggenhet: På N-e bergrygg på Skarpneset. Ca. 35
m 0 for sjøen. Ca. 75 m NV for røys nr. 7. Ca. 180
m N for utkiksplass 1005A. Utsikt mot N og NV.
Terrengets art: Lite søkk mellom to lave knauser på
bergrygg. Området er bevokst med mose, torv og
lyng. Terrenget skråner ned mot rullesteinsstrand i N
ogN0.

GASS PROSJ EKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2
Lokalitetsnavn: Skarpneset
Fornminnets art: Utkiksplass
Registreringsnr.: Positiv registrering: 10 16A

Mållutstrekning: Utkiksplassen er trapesformet:
Indre bredde i V er 2,2 m og i 0 1,2 m. Lengden er
2,2 m.

Registreringsår: 1992
Koordinater: K 8/1
Høyde over havet: 2,6 m

Beskrivelse: Utkiksplassen er avgrenset av fjell i V
og S. I N og Sø er den avgrenset aven 40-60 cm høy
tørrmur. I ø er en del store steiner. BUlU1en er dekket
av mosegrodd stein. Inngangen er vendt mot sjøen i V.

Gardsnavn
Dromnes
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GnrJbrnr.
55/felles utmark

Foto:
Sv/hv m.m nr.: 2501/0-4

Terren2ets art: Store steinblokker på N-siden av
bergnabb. I S-siden av rullesteinsområde.
Steinblokkene er overgrodd av mose og lyng.

Fargedias film nr.: 2086/18-20, 2087/1-2
MåVutstreknin2: 1,2 x 2, l m innvendig.
Tegninger: Reg. skjema
Beskrivelse: En stor steinblokk danner vegg mot N.
Mot ø danner flere store steinblokker vegg. En
nesten loddrett fjellskrent danner vegg mot S. Mot V
ligger noen lave steiner. Bunnen består av fjell overgrodd av gress. Inngangen er orientert mot sjøen i V.
Utsikt mot S langs fjellveggen.

Beli22enhet: På NV-SØ-orientert bergrygg som
skiller Skarpneset og StOl-vika, ca. 25-30 m ø for
sjøen. Ca. 18 m NØ for utkiksplass 1014A. Utsikt
over sjøen mot N og V.
Terren2ets art: Lyng- og mosebevokst bergrygg
med
naturlig
bergsprekk
orientert
N-S.
Bergsprekken er gressbevokst i bunnen.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

MåVutstreknin2: Bergsprekken er ca. l m bred og
ca. 1,8 m dyp.

Delprosjekt: 2

Lokalitetsnavn: Storvikharnrene
Fornminnets art: Utkiksplass
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1045A

Beskrivelse: Den N-S-orienterte bergsprekken er
avgrenset på tvers i N aven mur av store steiner.
siden består aven glatt fjellvegg. Mot V er en lav
berghylle, ca. 0,5 m bred og 1,5 m lang. Bunnen
består av store steiner, som kan være fra sammenraste vegger.

ø-

Registreringsår: 1992
Koordinater: L 1/6
Høyde over havet: Ca. 8-9 m
Gardsnavn
Dromnes

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

GnrJbrnr.
55/felles utmark

Delprosjekt: 2

Foto: Fargedias film nr.: 2088/15-19

Lokalitetsnavn: Storvika
Fornminnets art: Utkiksplass (mulig)
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1022A

Tegning: Skisse reg. skjema.
Beli22enhet: I S-kant av groplokalitet 1046A1057A. Ca. 120 m NNØ for utkiksplass 1022A og
ca. 150 m VNV for boplassen Storvika l.

Registreringsår: 1992
Koordinater: K 3/9
Høyde over havet: Ca. 3 m
Gardsnavn
Dromnes

Terren2ets art: Overgang mellom N-e side av lyngog mosebevokst bergrygg og S-e ytterkant av
rullesteinsbelte. Dette beltet danner et eget platå
ovenfor dagens strand.

GnrJbrnr.
55/felles utmark

Foto:
Sv/hv film nr.: 2501/11-15

MåVutstreknin2: Ca. 1,5 x 3,5 m stor. 1,2 m høy i
dråpefallet.

Fargedias film nr.: 2087/14-16

Beskrivelse: Utkiksplassen ligger under en stor
heller i kanten av rullesteinsområdet. Gulvet i
helleren består av rullestein. Mot NØ og S er en tørrmur av rullestein. Helleren avgrenses naturlig mot
SSø.

Tegning: l stk.
Beli22enhet: 15-20 m ø forfoten av Storvikskjæret
og ca. 30 m V for groplokalitet nr. 1. 180 m NØ for
utkiksplass 1016A og 180 m SV for boplassen
Storvika l.

55

Foto:
Fargedias film nr.: 2085/6-8

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2

Beli~~enhet:

Ca. 130 m S for Geitaryggen. På Ssiden av liten vik, ca. 50 m NV for gravrøys nr. 4.

Lokalitetsnavn: Geitaryggen
Fornminnets art: Mulig hustuft
Registreringsnr.: 1058A-l059A

Terren~ets

art: Naturlig terrasse i fjellskråning.

Mållutstreknin~:

Registreringsår: 1992
Koordinater: U /8
Høyde over havet: Ca. 10m

1,2 x 1,5 m

Beli~~enhet:

Beskrivelse: Utkiksplassen har form som en liten
tuft, med rester av veggvoller mot N og V. Inngang i
V-vollen. Mot S og ø er steile klipper. Utsikt mot N
og V. Det ble tatt et prØvestikk gjennom N-vollen.
Profilen viste at vollen bestod av 20-20 cm tykk torv
oppå berg.

Terren~ets

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

GnrJbrnr.
55/felles utmark

Gardsnavn
Dromnes

På nordvendt terrasse ca. 70 m S for
Geitaryggen og ca. 20 m ø for sjøen. Ca. 150 m V
for røys nr. 2 og ca. 50 m NV for røys nr. 4.
art: Lyngbevokste, 15-20 m høye klipper. Ulendt terreng.

Mållutstreknin~:

Delprosjekt: 2
Lokalitetsnavn: Geitaryggen
Fornminnets art: Utkiksplass(?)/tuft
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1063A

Ca. 6 x Il m, orientert V-ø

Beskrivelse: På terrassen er en voll mot N og delvis
mot ø. Det kan synes som om vollen avgrenser en
tuft. Det ble gravet et prøvestikk, 1058A, innenfor
vollen og et, 1059A, inni vollen. Vollen synes å være
l m høy, men det er berget som utgjør det meste av
forhøyningen. Vollen kan være en naturdannelse.

Registreringsår: 1992
Koordinater: E 3/1
Høyde over havet: Ca. 8 m
Gardsnavn
GnrJbrnr.
Dromnes
55/felles utmark

l058A:
Lag l: Torv 25-40 cm
Lag 2: Mørk, forvitret stein, blandet med torv.
Ligger direkte på berget.

Foto: Fargedias film nr.: 2085/13-16

l059A:

Tegning: l stk.

Lag l: Torv 30 cm. Ligger direkte på berget. I torva
fantes spor etter trekull.

Beli~~enhet: På N-siden av Geitaryggen, 80-90 m N
for røys 1061 A og ca. 100 m VNV for røys nr. l. Ca.
30 m Sø for sjøen. Utsikt over sjøen fra NNV til Sv.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Terren~ets art: Lyng-, gress- og mosevokst berg
som heller mot NV.

Delprosjekt: 2

Mållutstreknin~: Bunnflaten mellom bergknausene
er 2,3 m br. i N-S og lengden er ca. 4 m.
Bergknausen er i N 1,7 m h. og i S l m h. Tørrmuren
er i ø 0,75 moh, synlig bredde er 20-25 cm og lengden 1,4 m.

Lokalitetsnavn: Geitaryggen
Fornminnets art: Mulig utkiksplass
Registreringsnr.: 1060A
Registreringsår: 1992
Koordinater: U/8
Høyde over havet: Ca. 6 m
Gardsnavn
Dromnes

Beskrivelse: Omtrent rektangulær tuft etter varmehytte brukt ved torvuttak. Inngangen ligger mot
sjøen i V. Tufta ligger mellom to lave ø-V-orienterte
bergknauser. Synlig tørrmur av stein utgjør østveggen, mens bergknausene fungerer som vegger i S og

GnrJbrnr.
55/felles utmark
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GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

N. Synlig treverk (planker) langs bergveggen i S og
i Ø-e hjørne av bergveggen i N, samt enkelte steder i
bunnen. Noe synJig treverk også oppå muren, samt
videre under lyngen i ø med spor av brann. Oppå
muren er et 20 cm tykt lag med torv og trekull. Tufta
kalles "torvhytta" og var i bruk på 1800- og 1900-tallet. Tufta ligger nedenfor synlige torvuttak like ø for
Geitaryggen. Hytta brant ned for 30-40 år siden,
eventuelt tidligere, da to skipbrudne gjorde opp ild i
hytta.
Rester etter tørrmur mellom bergknauser og
beliggenheten ellers som orienteringen med utsikt
over sjøen, ligner andre lokaliteter tolket som utkiksplasser. Det er mulig at tufta først var brukt til utkiksplass.

Delprosjekt: 2

Lokalitetsnavn: Kvennavik
Fornminnets art: Bålplass
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1288A
Registreringsår: 1994
Koordinater:
Høyde over havet: Ca.15 m
Gardsnavn
Dromnes

GnrJbrnr.

55/1

Foto:
Svlhv film nr.: 2525/ 2, 6-8

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Fargedias film nr.: 2484/ 9-10

Delprosjekt: 2

Tegning: Skisse reg. skjema.
Lokalitetsnavn: Dromnessæteren
Fornminnets art: Hule
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1139B

Belil:l:enhet: Ved gravfeltet i Kvennavika. På bergplatå, ca. 20 m ø for røys 1286A.
Terrenl:ets art: ø - V- skrånende berg, dekket av
mose og lyng. Furuskog mot ø og N.

Registreringsår: 1994
Koordinater: 8/7
Høyde over havet: Ca. 120 m

MålIutstrekninl:: Ca. 0,8 x 1,40 m
Gardsnavn
Dromnes
Foto:
Svlhv film nr.: 2539/1

GnrJbrnr.
55/1

Beskrivelse: Bålplassen sees som en sarnJing av ca.
30 kantete steiner, ca. 15 cm i diameter. I midten ligger steinene mer tett. Mange steiner er synlige i
dagen i det tynne dekket av torv og lyng. Ved registreringen ble et 1,2 x 2 m stort område avtorvet.

Fargedias film nr.: 2494/16
Belil:l:enhet: Like nedenfor enden av skogsveien til
Dromnesseteren. I utstikkende berg 140-145 m SV
for våningshuset på Sæteren. God utsikt mot ø, V og
S.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Terrenl:ets art: Sterkt skrånende stup med mye stor
stein. Tett vegetasjon av busker og trær. Mye rotvelter i området.

Lokalitetsnavn: Kvitberget, Dromnes.
Fornminnets art: Mulig bålplass
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1185A

MålIutstrekninl:: 5,5 h, 2 m bro og 1,3 m dyp.

Registreringsår: 1993
Koordinater:
Høyde over havet: Ca. 13 m

Delprosjekt: 2

Beskrivelse: I hulen finnes enkelte store steiner, 0,70,8 m i diam. Under steinene finnes organisk
materiale.

Gardsnavn
Dromnes
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GnrJbrnr.
55/3

Belil:l:enhet: Nes med knauser og svaberg som
stikker ut i sjøen lengst N i Dromnessundet.
Avstanden til Kvitberget i S er ca. 1000 m. Til
Dromnes gård i SSø er det ca. 1300 m. Fra
Skarpneset er det fm utsikt over skipsleia mot Hitra
fra N til NV og hele innseglingen til Dromnessundet
fra V til S.

Foto:
Sv/hv film nr.: 2520/25,31-33.
Fargedias film nr.: 2465/ 17, 2466/3-5.
Tegning: Skisse reg. skjema.
Belil:l:enhet: På søndre bergrygg på Kvitberget, ca.
100m Sø for trigonometrisk punkt 1512. Røys
1184A ligger tett ved i sv.

Terrenl:ets art: Både i N og S går en bergrygg ned
mot sjøen fra Skarpnesåsen i ø. Mellom ryggene er
terrenget fylt med rullestein. Ytterst på ryggene er
det bart svaberg. Ellers er berget overgrodd av torv,
mose og lyng. Mot ø stiger landskapet bratt ca. 120
m fra sjøen. Der består vegetasjonen av lyng, einer
og furu.

Terrenl:ets art: Svaberg, overgrodd av torv, lyng og
enkelte lave busker.
MålJutstrekninl:: Ca. 4 x 5 m
Beskrivelse: For å avklare om det fantes fornminner
i området ble en 4m lang sjakt, orientert N-S og en 2
m lang sjakt, orientert ø-V, åpnet. I sjakten orientert
N-S fantes 20 cm torv over stein og noe kull. Den øV-orienterte sjakta hadde et 5 cm tykt lag med trekull
under den 20 cm tykke torven. Trekullet lå på berget.
Grunneieren mente at bål plassen er av nyere dato.

MålJutstrekninl:: Ca. l Ox 70 m
Beskrivelse: Lokaliteten består av tre bål plasser.
iOiOA bålplass: Ligger i S-e del av rullesteinsområdet, ca. 30 m V for røys nr. 10 og 35 m ø for sjøen.
Ring av rullestein som ligger litt høyere enn andre
steiner rundt. Steinene i selve ringen er stort sett uten
mose, mens steinene innenfor og utenfor er
mosedekket. Mål: Tverrmål er ca. 1,05 m N-S, og ca.
1,20 m ø- v. Ca. 3,80 moh.
iOl2A bålplass: Ligger i S-e del av rullesteinsområdet, ca. 7 m N for 1010A og ca. 35 m fra sjøen.
Ring av rund stein, ca. 15-30 cm i diameter. Steinene
i ringen er uten mose, mens steinene innenfor og
utenfor er mosedekket. Mål: Ca. 1,15 x 1,55 m stor,
dybde ca. 0,25 m. Ca. 4 moh.
1231 A bålplass: Ligger på S-e bergrygg.
Avstanden til sjøen er i S ca. 10 m og i V ca. 30 m.
Bålplassen sees som en liten haug eller tue bygd opp
av torv. Ca. 5 moh.

Funn: T. 21711
Registrering
1185A

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2
Lokalitetsnavn: Skarpneset
Fornminnets art: Bålplasser
Registreringsnr.: Positive registreringer: 10 lOA,
1012A, 1231A.
Registreringsår: 1992
Koordinater: R 6/6, R 7/5
Høyde over havet: 4-5 m

GASSPROSJ EKTET:
TJELDBERGODDEN

Gardsnavn
Dromnes

Lokalitetsnavn: Storvikhamrene
Fornminnets art: Bålplasser
Registreringsnr.: Positive registreringer: 1050A,
1052A, 1056A.

Delprosjekt: 2

GnrJbrnr.
55/ felles utmark

Foto:
Sv/hv film nr.: 2500/23-28

Registreringsår: 1992
Koordinater: L 1/6
Høyde over havet: Ca. 7-9 m

Fargedias film nr.: 2086n-9, 2090/12-14
Tegning: Reg. 1010A og 1012A.
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Gardsnavn
Dromnes

GnrJbrnr.

noen stor endring fra dette. Åkerlappen måtte passes,
men det gjaldt også den rett man hadde til å bruke en
god fangstplass.
Men dette gjør også at det er tilsvarende vanskelig
å skille "jordbruksredskaper" fra andre redskaper.
Trolig brukte man omtrent det samme utstyr for å
håndtere hjortevilt som storfe. Heller ikke sporene
etter boliger ville endre seg særlig ved at beite- eller
åkerbruk ble tatt opp.
Særlig i Dromnes-området ble det gjennomført en
omfattende prøvestikking for å finne spor etter jordbruk, som f.eks. åkerreiner. Enkelte steder fantes
også matjordlag som kan stamme fra utoverpløyde
åkerreiner. Noen sikre åkerreiner ble imidlertid ikke
registrert. Det har trolig sammenheng med at
området er så oppdyrket.

551 felles utmark

Foto:
Sv/hv film nr.: 25011 27-37.
Fargedias film nr.: 20881 3-12.
Tegninger: Skisser på reg. skjema.
Belii:i:enhet: Ligger på liten vestvendt flate mellom
to lave 0-V-orienterte bergåser N i Storvikhamrene.
60-70 m fra sjøen. 60-70 m NV for røys nr. 5 og
1067A.
Terreni:ets art: Rullesteinsterrasse, delvis overgrodd av mose og lyng. I N og S er det berg. Det er
en markert avsats fra terrassen ned mot dagens
sjøkant.

Det ble ikke gjennomført noen omfattende leting
etter rydningsrøyser annet enn i selve utbyggingsområdet. Sammenlagt ble tre rydningsrøyser registrert.
De må sees som eksempler på rydningsrøyser. Ett
registrert gardfar (steingjerde) på Ystvikskaget kan
ha sammenheng med jordbruk.
Det finnes mange spor etter torvutvinning på
Tjeldbergodden. Fire områder med torvtak ble registrert. I hvert område fantes flere torvtak.
Torvtakene må sees som eksempler på denne omfattende virksomheten på Tjeldbergodden.
Nedenfor beskrives først torvtakene, deretter gardfar og rydningsrøyser på registreringsskjemaer. Hver
kategori beskrives hver for seg med lokalitetene
lengst mot SV først og de mot N0 sist. Der funn og
foto foreligger er det nevnt spesielt.

MåVutstreknini:: Ca. 6 x 12 m
Beskrivelse: Tre ca. 0,5 m i diam. store bålplasser
som ligger sammen med ni groper i rullestein på den
registrerte groplokaliteten på Storvikhamrene.
Bålplassene skiller seg fra gropene ved at
bålplassene er avgrenset aven steinring som ligger
oppå gammel rullestein. Steinringene er ikke overgrodd i motsetning til steinene i gropene.
Bålplassene er mindre enn gropene. De tre
bålplassene ligger i N0-e del av groplokaliteten.

2.2.7 Jordbruksspor og torvtak
Man forestiller seg lett at overgangen fra jakt, fangst og
samling til "jordbruk" var et stort brudd i kulturhistorien ved at folk gikk over fra en omflyttende levefonn
til å bli fastboende på "garder": Når man begynte å bo
"fast", ble det mulig å ha flere små barn samtidig, man
kunne la de gamle leve lenger, og man kunne investere
i mer effektive boliger og redskaper. Det ble også
grunnlag for å organisere samfunnet i større enheter
med sterkere lagskiller og oppgavedeling.
Men det er mye som tyder på at dette bildet er for
dramatisk, først og fremst fordi man i gode områder,
slik som på Tjeldbergodden, allerede lenge hadde
hatt stabil og rikelig tilgang på mat, slik at det ble
grunnlag for å oppholde seg der i lange perioder om
gangen, eller kanskje pennanent. Man hadde fisk,
skjell og store pattedyr i sjøen og hjortevilt og mange
slag plantemat på land. At man ftkk tamdyr og spesielle planter som skulle sås og høstes, betydde ikke

Tab. 2:8 Antall registrerte jordbruksspor og torvtak
fordelt på områder.
Table 2:8 Number of registered agricultural traces
and peat harvesting by area.
Område
Kalvheiane
"0rneredet"
Vardheia
Vardheia sØr
Ystvikskaget
Havnvikskaget
Buhaug
Lien
Sum
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lRydnings- Gardrøyser
far

Torvtak
Mange
6
Mange
?

l

l
l
l
3

l

6+?

Sum
?
6
?
?
l
l
l
l
10+?

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Terreni:ets art: Stor flat myr med furu omkring.

Delprosjekt: 2

Mål/utstreknini:: 100 x 100 m

Lokalitetsnavn: "Ørneredet"
Fornminnets art: Torvtak
Registreringsnr.: Positive registreringer: 1049B,
1050B

Beskrivelse: Område med torvtak i variert størrelse.
Torvtakene er fylt med vann.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Registreringsår: 1992
Koordinater: G 5-7/5
Høyde over havet: 30 m
Gardsnavn
Buhaug av Sagmestervik

Delprosjekt: 2

Lokalitetsnavn: Vardheia
Fornminnets art: Torvtak
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1059B
Registreringsår: 1992
Koordinater: C 7/0
Høyde over havet: Ca. 48 m

GnrJbrnr.
51/ Il

Belii:i:enhet: Ca. 400 m ØSø for Stongnesskjeret,
og ca. 300 m NV for Kalvheiane. Ca. 150 m SSV for
et ørnerede mellom Stongnesskjeret og Kuppelvika.

Gardsnavn
Buhaug av Sagmestervik

Terreni:ets art: Stor myr, orientert Ø - V. En del
spredt furu i området.

GnrJbmr.
51/ Il

Belii:i:enhet: På ø- V-skrånende bergrygg ca. 140 m
NNØ for låve i kanten av nydyrkingsfelt. Ca. 240 m
SV for trigonometrisk punkt på Vardheia. Ca. 80 m
Ø for en hytte.

Mål/utstreknini:: Ca. 25 x 185 m stort, orientert ØV.
Beskrivelse: Området består av seks torvtak. Det ble
tatt to prøvestikk i torvtakene. Prøvestikk 1049B ble
tatt Ø i feltet og 1050B i V. Mål: Torvtakene varierer
i størrelse fra 10 x 10 m til 20 x 20 m.

Terreni:ets art: Bergrygg. Mot Ø stiger terrenget
mot Vardheia. Vegetasjonen består av myr og spredte
furutrær.
Mål/utstreknini:: 30 x 100 m
Beskrivelse: Felt med N-S-orienterte torvtak.
Uttaket må ha skjedd i to faser, da Ø-e halvdel er
sterkt tilgrodd, mens V-e halvdel er vannfylt. Den øe halvdelen er 30 x 50 m stor. Mot V er ytterligere 2
felt, begge er ca. 20 x 25 m store.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2

Lokalitetsnavn: Kalvheiane
Fornminnets art: Torvtak
Registreringsnr.: Positive registreringer: 1053B,
1054B

GASSPROSJEKTET:
T~IELDBERGODDEN

Registreringsår: 1992
Koordinater: G 0/2, G 2/4
Høyde over havet: Ca. 50 m
Gardsnavn
Buhaug av Sagmestervik

Delprosjekt: 2
Lokalitetsnavn: Vardheia Sør
Fornminnets art: Torvtak
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1078B

GnrJbrnr.
Sl/Il

Registreringsår: 1992
Koordinater: J 2/2
Høyde over havet: 60 m

Belii:i:enhet: På myr S og SV for Kalvheiane.
Mellom Kalvheiane og torvtaket ligger lokalitetene
Kalvheiane 2a og 2b.

Gardsnavn
Buhaug av Sagmestervik

60

GnrJbmr.
51/ Il

Gjerdet ligger nær røysene
Ystvikskaget.

Beli22enhet: Ca. 200 m NØ for Kvennavatnet. På
myr ca. 150 m V for avlingsvei til dyrket område.
Tett bak den vestligste av to hytter i området.
Terren2ets art: Myr mellom to
høydedrag.

ø- V-orienterte

11 00B-11 02B på

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2

Mållutstreknin2: 10 x 25 m
Lokalitetsnavn: Havnvikskaget
Fomminnets art: Rydningsrøys
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1137B

Beskrivelse: Torvtakene har varierte former og ser
også ellers ut som øvrige registrerte torvtak i
området.

Registreringsår: 1994
Koordinater: AA2/4
Høyde over havet: 5- 6 m

GASSPROS..IEKTET:
T..JELDBERGODDEN

Gardsnavn
Havnvik

Delprosjekt: 2
Lokalitetsnavn: Ystvikskaget
Fornminnets art: Gardfar (steingjerde)
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1103B

Beli22enhet: V for Havna sØr for Havnvikskaget. På
en høyde NV for åkermark. Ca. 150 m NNØ for
husene i Havnvik. Ca. 100m V for sjøen.

Registreringsår: 1992
Koordinater: D2/8-7
Høyde over havet: 20-25 m
Gardsnavn
Buhaug av Sagmestervik

GnrJbrnr.
52/1

Terren2ets art: Lav bergknaus bevokst med bjørk,
or, rogn og gran i utkant av dagens dyrkamark.
Mållutstreknin2: 3 x 5,5 m

GnrJbrnr.
51/11,51/3,5

Beskrivelse: Røysa består av 0,6-0,7 m store steiner.
Mye stein ligger også slengt rundt røysa.
Røysa ligger ved gravfeltet på Havnvikskaget.

Foto:
Sv/hv film nr.: 2508/21
Fargedias film nr.: 2487/13

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Beli22enhet: På Ystvikskaget, ca. 180 m S for sjøen.
Sørenden av gardfaret ligger ca. 175 m V for husene
på gnr. 51/13.

Delprosjekt: 2

Terren2ets art: Skrånende bergknauser fra S mot N.
Mellom knausene finnes noen dypere søkk tilgrodd
av myr. Vegetasjonen består av torv, mose, lyng og
noen furutrær.

Lokalitetsnavn: Buhaug, Kjørsvikbugen
Fornminnets art: Rydningsrøys (?)
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1112B

Mållutstreknin2: Synlig lengde 21 m, bredde 0,50,75 m, høyde 0,25 m.

Registreringsår: 1992
Koordinater: CC 8/9
Høyde over havet: Ca. 35 m

Beskrivelse: Gardfaret er orientert N-S. N-enden
ligger på bart berg, mens S-enden ligger i bratt, liten
fjellskrent. Ca. 2 m av gardfaret er synlig på
skrenten. S for skrenten forsvinner gardfaret i et
torvtak, men fortsetter muligens fram til en ny bratt
fjellskrent i SSV hvor det finnes noen steiner som
kan høre til gardfaret.

Gardsnavn
Buhaug av Sagmestervik

GnrJbrnr.
51/1

Beli22enhet: I utmark ca. 65 m NNØ for bolighus
på bruket Sagli, gnr. 51/2. Ca. 450 m SV for gravfeltet på Havnvikskaget. Ytterst på fremspringende
høydedrag.
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2.2.8 Havner

Terreni:ets art: Utmark, gammelt beiteområde.
Vegetasjonen består av gress, lyng, einer, bjørk og
rogn. Utsikten over leia er i dag hemmet av løvskog.

Delprosjekt: 2

Det ble gjort registreringer som har sammenheng
med havner på fem steder. Registreringene består av
en nausttuft med stø og fire fortøyningssteiner. Ved
en av fortøyningssteinene fantes en tørrmur som kan
tolkes som en kai. Flere av fortøyningssteinene har
vært brukt til fortøyning av seilskip. Nedenfor
"Gammelgården" på Dromnes finnes i dag et havneområde med flere naust. Det ble prøvestukket i og
ovenfor dette området, men det ble ikke påvist eldre
havnespor. Det ble ikke gjort undersøkelser i sjøen,
ettersom de marine undersøkelsene ble gjort i delprosjekt 3.
Nedenfor beskrives registreringer som har med
havner å gjøre på registreringsskjemaer. Der funn,
foto og tegninger foreligger, er det nevnt spesielt.

Lokalitetsnavn: Lien ved LedaIsvatnet
Fornminnets art: Rydningsrøys
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1120B

GASSPROSJ EKTET:
TJELDBERGODDEN

Mållutstreknini:: Ca. 5 m i diam.
Beskrivelse: Røysa er uklart markert, men godt synlig i terrenget. N og ø for røysa ligger mye stein som
kan være utkastet fra røysa. Midt i røysa er et søkk
hvor det vokser einer. Steinene er overgrodd med
lyng og gress. I området skal det være sprengt ut en
brønn for en del år siden.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Delprosjekt: 2

Registreringsår: 1994
Koordinater: GG 9/1
Høyde over havet: 45-50 m
Gardsnavn
Lien

Lokalitetsnavn: Vika (ved Kvitberget på Dromnes)
Fornminnets art: Nausttuft med stø
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1178A

GnrJbrnr.
54/7

Registreringsår: 1992
Høyde over havet: 5-8 m

Foto:
Svlhv film nr.: 2538/15

Gardsnavn
Dromnes

GnrJbrnr.
55/ felles utmark

Fargedias film nr.: 2489/8
Foto:
Svlhv film nr.: 2506/ 24-25

Tegninger: Reg. skjema.
Belii:i:enhet: Ca. 100 m ø for LedaIsvatnet og ca.
100 m NV for våningshuset på Lien.
Terreni:ets art: Udyrket forhøyning med dyrket
mark!beitemark rundt.

Fargedias film nr.: 2464/ 4-5
Tegning: l stk.

Mållutstreknini:: Diam. 6 m, høyde l m

Tab.: 2:9 Antall registrerte havner fordelt på
områder.
Table 2:9 Number of registered harbours by area.

Beskrivelse: Forholdsvis rund røys, bestående av
runde steiner, opp til 0,5 m i diam. Steinene er overgrodd av mose, men er godt synlige. Røysa er omgitt
av tett lauvskog. Det kunne ikke observeres strukturer som viser at røysa skulle være noe annet enn en
rydningsrøys. I området finnes også ellers mye rydningsstein.

Område

Nausttuft med Fortøynings- Sum
stein
tørrmurIkai
Vika
l
l
VikalGrinvika
l
l
Seterbukta
l
l
]
l
Havnvikskaget
Havna
l
l
Sum
4
5
l
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Beli~~enhet: I vika på N - siden av Kvitberget, ca.
300 m NV for Dromnes gård. Ca. 40 m ø for sjøen.
Ca. 40 m N for gravrøys 1176A på Kvitberget. Utsikt
over Dromnessundet i NV og V.

Tegning: l stk.
Beli~i:enhet: På lavt bergnes mellom Vika og
Grinvika helt ved sjøkanten. Ca. 20 m V for en traktorvei.

Terren~ets art: Rullesteinsområde med enkelte
større steiner og berg i dagen. Vegetasjonen består av
mose, lyng og krypeiner.

Terren~ets

art: ø-V-orientert lavt svaberg. Mot ø
er berget dekket av mose og lyng. Ca. 50 m mot ø
stiger terrenget bratt med furu og løvskog. Spredte
løse steiner i området.

Mål/utstreknin~: Nausttuft: ca. 9 m bred (N-S).
Lengden kunne ikke måles. Stø: 7,5-8 m bred (N-S).
Lengde kunne ikke måles.

Mål/utstreknini:: Ca. l, l O x 1,20 m, høyde 0,8 m
Beskrivelse: Fortøyningssteinen er en stor stein som
er satt oppå to mindre steiner. Alle steinene står oppå
svaberget og er helt fri for mose.

Beskrivelse: Nausttufta med tilhørende stø var orientert V-ø.

Nausttufta: Store kantete steiner avgrenser ytterveggen i N, S og V. Området innenfor er fylt opp med
små rullesteiner slik at en omtrent flat plattform er
dannet. Tufta er bevokst med mose. På N- og Ssidene vokser noe einekratt. Tufta kunne ikke
avgrenses mot ø på grunn av at nyere fyllmasse er
påført der. Derfor kunne ikke lengden på tufta måles.
Tufta rager i V og S ca. l m over terrenget rundt. Ca.
0,5 m N for tufta er en bergknaus.
Støa: Nedenfor (V for) tufta er en svak fordypning
med rullestein med noen større steiner i kantene mot
S og N. Fordypningen er ca. 7,5-8 m bred og heller
svakt mot sjøen i V. Støa er avgrenset mot sjøen av
nyere steinuttak. 10m mot N ligger en annen mulig
stø. Den går ikke så langt oppover i terrenget.
Mesteparten av denne støa er ødelagt av nyere steinuttak, og ingen spor etter nausttuft ovenfor støa
kunne sees.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2
Lokalitetsnavn: Seterbukta
Fornminnets art: Fortøyningsstein og mulig tørr-mur!kai
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1171 A
Registreringsår: 1992
Høyde over havet: Ca.3 m
Gardsnavn
GnrJbrnr.
Dromnes
55/ felles utmark
Foto:
Svlhv film nr.: 2506/ 31-33.
Fargedias film nr.: 2468/ 2-4

GASSPROS..IEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2

Belii:i:enhet: På NV-siden av ø-V-orientert bergnes
som skiller Grinvika og Seterbukta. Ligger helt i
sørkant av groplokalitet l 170A i rullesteinsbeltet i
Seterbukta.

Lokalitetsnavn: GrinvikaIVika.
Fornminnets art: Fortøyningsstein
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1179A

Terren~ets

art: Skrånende svaberg bevokst med av
mose, lyng og einer. En del stor stein ligger spredt
omkring.

Registreringsår: 1992
Høyde over havet: 1,5 m
GnrJbrnr.
Gardsnavn
55/ felles utmark
Dromnes

Mål/utstreknin~: Mur: ca. l ,2 x 0,4-0,5 m, høyde
ca. 0,4 m. Fortøyningsstein: Diam. ca. 1,2 m, høyde
ca. l m.

Foto:
Svlhv film nr.: 2506/ 36

Beskrivelse: Tørrmuren ligger ca. 10 m SV for
fortøyningssteinen .

l<'argedias film nr.: 2464/ 8

Tørrmuren: Den består av flere steiner murt opp

63

inntil en stor stein og danner en plattfonn som kan
tolkes som en kai. Muren er delvis overgrodd av
mose og lyng.

Registreringsår: 1992
Koordinater: AA 9/9
Høyde over havet: l m

Fortøyningssteinen: Den består aven stor stein
understøttet av mindre steiner.

Gardsnavn
Havnvik

GnrJbrnr.
52/1

Belil:;l:;enhet: Ytterst på Ø-e nes i Havnvika, ca. 6070 m ø for dagens hurtigbåthavn.

GASSPROS...IEKTET:
TJELDBERGODDEN

Terrenl:;ets art: Skrånende svaberg mot N og NØ.
MåVutstrekninl:;: Lengde: 2,2 m, bredde: 1,5 m,
høyde 1,5 m

Delprosjekt: 2
Lokalitetsnavn: Havnvikskaget
Fornminnets art: Fortøyningsstein
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1il0B

Beskrivelse: Fortøyningsstein for seilskip. På
steinen er det malt en orange sirkel. Steinen er understøttet av innkiIte steiner. Nyere tids båtfeste av jern
står tett ved siden av. Det er fortsatt i bruk.

Registreringsår: 1992
Koordinater: AA 7/3
Høyde over havet: Ca. 3 m

Belil:;l:;enhet: Ytterst på Havnvikskaget, like S for
Kjørsvikbugen lykt.

Førtøyningssteinen ligger diagonalt SSø for
førtøyningsstein II1OB. De to fortøyningssteinene
må sees i sammenheng som ett anlegg for å fortøye
større seilskip. Fortøyningssteinene ligger ytterst på
hvert sitt nes som innrammer Havna.

Terrenl:;ets art: Skrånende svaberg bevokst med
mose, gress, einer, osp og bjørk.

2.2.6.4 Øvrige registreringer

Gardsnavn
Havnvik

GnrJbrnr.
52/1

MåVutstrekninl:;: Lengde: 1,4 m, bredde: 0,85 m,
høyde: 0,8 m.

Det ble gjort registreringer som ikke hører til noen av
kategoriene i kap. 2.2 eller som ikke hadde noen klar
tolkning. Noen av registreringene er trolig boplasser.
Ovenfor beskrives de ulike registreringene på registreringsskjemaer. Der funn, foto og tegninger foreligger, er det nevnt spesielt.

Beskrivelse: Fortøyningsstein for seilskip. Anlegget
består av l hovedstein og 7 mindre steiner, ca. 50 x
70 cm store. De mindre steinene omkranser hovedsteinen og hindrer denne fra å løsne ved trekk i
trossa. Inn mot berget er hovedsteinen kappet for å gi
plass for trosse. På nes ca. 10m SSø for anlegget er
et moderne feste, T-pullert, med jernring som feste.
Diagonalt SSø over Havna ligger en tilsvarende
fortøyningsstein IlllB. De to fortøyningssteinene
må sees i sammenheng som ett anlegg for å fortøye
større seilskip. Fortøyningssteinene ligger ytterst på
hvert sitt nes som innrammer Havna.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: l
Lokalitetsnavn: Kalvheiane Sør
Fornminnets art: Positivt prøvestikk
Registreringsnr.: 23A
Registreringsår: 1992
Koordinater: H 3/1
Høyde over havet: Ca. 57 m

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2

Gardsnavn
Buhaug av Sagmestervik

Lokalitetsnavn: Havna
Fornminnets art: Fortøyningsstein
Registreringsnr.: Positiv registrering: 111lB

Foto:
Svlhv film nr.: 2499/4
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GnrJbrnr.
51/1

Tab. 2:10 Antall øvrige registreringer fordelt på områder.
Table 2:10 Numberofother registrations by area.
Område
Flint
Kvennabekken Vest
Ved "Ørneredet"
Storvika
Grinvika
Kalvheiane Sør
l
BakJia
l
BakJiåsmyra
l
Lia Tennhaugmyra
Litjnavarhaugen
l
Litjnavarhaugen BakJiåsmyra
l
Trølimyrane
Holten
l
Stornavarhaugen
l
Stet-tjønna
l
Fonnavatnet
Sum
8

Kulturlag

Ildsted

Nat.vit.

Kullag Vannrenne
2
l
2
l

l
l
l

Oppbygd stein Sum
2
l
3
l
l
l
2
l
l
2
l

l

2

l

l

l
6

l

l

l
l
l
l
l
20

Registreringsår: 1994
Koordinater: X601450, Yl4l20 og X60l460,
Yl4095
Høyde over havet: 85-90 m

Tegninger: Skisse reg. skjema.
Beliggenhet:
Ca. 300 m SV for boplassen
Kalvheiane 2 på andre siden av den store myra. Lang
og relativt flat slette med utsikt mot Kalvheiane i N.
Lite ly for vær og vind.

Gardsnavn
Dromnes

Terrengets art: Småkupert, myrete lynghei med
småvokst furu.

GnrJbrnr.
55/1

Beliggenhet: På NV-sida av Gangåsen og SV for
Bakliåsmyrane. Til område J og boplassen
Seterbekken 4 i NV er det ca. 400 m.

Mål/utstrekning: Prøvestikk på 50 x 50 cm og 80
cm dybde.

Terrengets art: Myrlendt med spredte furutrær.
Lyngdekke.

Beskrivelse: Lagdelingen i prøvestikket bestod av
et gras- og torvlag på 10 cm med 50 cm torvblandet
myrjord under. Derunder lå et lag på 20 cm mørk
brunt gruslag med enkelte store steiner. l flintstykke
ble funnet i toppen av dette laget. Bergflate i bunnen.
Lokaliteten har ligget ved en vik ved passende
havnivå.

Mål/utstrekning: Ca. 75x400 m (omr. H)
Beskrivelse: PrØvestikk med kull 060. Tatt i myrlendt område, 85 moh. Torv-/myrlaget var 35 cm
tykt. Like under dette laget var et konsentrert kullag
på l cm. Deretter et mørkt brunt lag silt, 25 cm tykt.
Dette laget gikk ned mot berg og var iblandet kullbiter. Kullprøve tatt fra laget like under torva.
Prøvestikk med kull D65. Myrlendt, 90 moh.
Torvlaget var 37 cm. Derunder kom grått, fint sandlag(utvaskingslag) m/kullbiter. Laget var 5 cm tykt.
Kullprøve A fra dette laget. Så fulgte myrlag på 12
cm. Videre kom et nytt kullag på l cm, der prøve B
ble tatt. Nederst var et grått, fint sandlag (utvaskingslag) med kull, ca. 12 cm. Berg i bunnen.

Funn: l flintstykke.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: l

Lokalitetsnavn: Baklia, omr. H
Fornminnets art: Prøvestikk med kull
Registreringsnr.: D60, 065
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Funn: T 21982
1 kullprøve fra 060
Kullprøve A og B fra 065

over barklaget hadde her klar avgrensing mot et
underliggende sandlag.
Funn: T. 21982 (i 082): Prøver av bark, 2 poser.

Merknad: Det er til sammen tatt 15 prøvestikk i
område H (058-72). Bare i 060 og 065 ble det funnet kull.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 1

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Lokalitetsnavn: Bakliåsmyrene, Sør-vest, område J
Fornminnets art: Positivt prøvestikk, positive registreringer.
Registreringsnr.: Positivt prøvestikk 077. Positive
registreringer 073, 074 og 075.

Delprosjekt: 1
Lokalitetsnavn: Baklia, område I
Fornminnets art: Positive prøvestikk, kulturlag,
barklag.
Registreringsnr.: Positive prøvestikk 081, 082.

Registreringsår: 1994
Høyde over havet: 65-70 m

Registreringsår: 1994
](oordinater: x601610-601615/y15230
Høyde over havet: 100 m
Gardsnavn
Buhaug av Sagmestervik

Gardsnavn
Drornnes og
Åsen av Ledal

GnrJbrnr.
51/2

GnrJbrnr.
55/2
55/3

Foto:
Sv/hv film nr.: 2542/6-12
Belieeenhet: I SV-lige del av Bakliåsmyrene ca.
120-150 0 for tidligere registrert boplass
Seterbekken 4. Til Seterbekken i N er det ca. 150 m.

Foto:
Sv/hv film nr.: 2542/14-17
Belieeenhet: Ca. 200 m V for høyeste punkt på Lia.
Til 05 NN0 for Lia er det ca. 450 m. 081 ligger 5
m 0 for 082.

Terreneets art: Myrlendt med små bergknauser.
Myren er grøftet og beplantet med gran. Ellers
vokser småfuru, gress og lyng.

Terreneets art: Hellende terreng mot NV bevokst
med torv, lyng og løvskog. Bratt stigning i SS0 mot
Lia.

MåVutstreknine: Ca. 100 x 200 m
Beskrivelse:
D73: Dreneringsgrøft på myr, nå beplantet med
gran. Høyde over havet er 65 m. I løsmassene fra
grøfta ble det funnet flint. 11 sålinger av masse fra
grøftekanten ga ikke flint. Lagdeling i grøfta var:
Torv til ca. 35 cm. Under dette var det svart/brunt
myrlag på 21 cm. Deretter kom et grått gruslag på 38
cm. Vannivået i grøfta gjorde det vanskelig å se dybden på gruslaget.
Funn: T. 21983: 3 stk. flint.
D74: Dam i myr like ved liten 01V-orientert
bergrygg ca. 140 m SV for 073. Høyde over havet
70 m. Størrelse ca. 6 x 10m. Dette er en naturlig dam
i myra der vannet har vasket ut myrmassen. En god
del flint ble funnet på overflaten. 11 bøtter ble såldet
og flere funn ble gjort.

MåVutstreknine: Prøverutene var 60 x 60 cm og
1OOx 100 cm. Dybde 65-120 cm.
Beskrivelse: 081: Torvlaget var 20 cm tykt.
Deretter ca. 10 cm mørkt brunt kulturlag med litt
kull. Et lag på 5-10 cm grå-hvit fin sand av forvitret
stein med litt brun jord fulgte derunder. Kulturlaget
og neste lag går igjen vekselvis ned mot et grått siltlag ca. 50 cm ned. Dette laget var 10-15 cm tykt og
lå på berget. 082: Torvlaget var 20 cm tykt.
Derunder et lag svart kullholdig jord ca. 40 cm tykt.
I dette laget var et lag bark på 1-2 cm tykkelse;
deretter et lag brun jord, bark og råtne greiner ca. 30
cm tykt. Nederst var et sand- og gruslag på 35 cm
med betydelig vanninnsig. Et nytt prøvestikk ble
åpnet kant-i-kant med dette mot S. Den svarte jorda
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Funn: T. 21983: 55 stk. flint, 3 stk. kvartsitt, l stk.
jaspis.
D75: Dreneringsgrøft på flat myr beplantet med
gran, ca. 60 m VNV for D74. Høyde over havet 70
m. Flint ble funnet i løsmassene på grøftekanten. 5
bøtter ble såldet fra massen på kanten og fra bunnen
av grøfta. Et par flintstykker ble funnet i bunnen,
resten på grøftekanten. Lagdeling i grøftekanten:
Torv/myriag 43 cm, brun grus med knyttnevestore
steiner 15 cm, grå grus 20 cm, grå/svart grus 50 cm.
Funn: 13 stk. flint.
D77: Ligger i en rotvelte ca. 10 m VNV for D74 på
en liten bergrygg. Høyde over havet 70m. Lagfølge:
Torv ca. 30 cm, sand med kullbiter 10 cm, grus 20
cm, berg. Det ble funnet flint både i sandlaget og
gruslaget.
Funn: T. 21983: 4 stk. flint.
D76: På flatt myrparti ca 10 m N for D75. Høyde
over havet 70 m. Lagfølge: Torv 50 cm, kullholdig
lag 10 cm (kullprøve A), rødlbrun fin sand med litt
kull 24 cm, sterkt kullholdig grus 12 cm (kullprøve
B), kompakt steinlag.
Funn: T. 21983: Kullprøver A og B
D79: Ligger på samme myrparti og ca. 10m N for
D76. Høyde over havet 70 m. Lagfølge: Torv 30 cm,
svart jordlag med kull 15 cm (kull prøve), brunt gruslag 10 cm, berg.
Funn: En kullprøve.

Terrenl:ets art: Glissen furuskog med gress- og Iyngdekket skogsbunn. Terrenget skråner mot NØØNØ og stiger bratt mot VSv. Flatt, lite, gressbevokst platå.
Mål/utstrekninl:: Ikke kjent.
Beskrivelse: Torvlaget var ca. 20 cm tykt. I NV-lige
del av stikket var et kullholdig kulturiag på 12 cm.
Under dette kom et lag grå-grønt leir-/silt1ag på ca.
10 cm. I NØ-delen manglet kulturiaget. Der var det
grå grus i tilsvarende dybde. l m NV for dette stikket
ble det åpnet et nytt stikk. Der var kulturiaget 10 cm
tykt over hele stikket. Under dette lå et grå-grønt 1eir/siltlag på ca. 25 cm over auren.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: l
Lokalitetsnavn: Litlnavarhaugen, omr. A
Fornminnets art: Prøvesjaktlboplass
Registreringsnr.: Positiv registrering D9 og sjakt ill
Registreringsår: 1992 og 1994
Koordinater: x602130, y15550 og P 1-2
Høyde over havet: 60-65 m
Gardsnavn
Saglien av Sagmestervik

I tillegg er det tatt l negativt prøvestikk på området
(D78). Kullforekomstene i prøvestikkene er vurdert
som resultat av skogbrann.

GnrJbrnr.
51/2

Foto:
Sv/hv film nr.: 2542/4-5, 2495/14-19

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Fargedias: 2490/15-20

Delprosjekt: l

Belil:l:enhet: Ca. 25 m SSø for Litlvatnet og ca. 230
m VNV for Tennhaugmyra. Sjakta ender på SV-lige
side av ny vei inn til metanolanlegget. Boplassen
Lit1navarhaugen 2 ligger ca. 180 m i NNV.

Lokalitetsnavn: Lia - Tennhaugmyra
Fornminnets art: Kulturiag, positivt prøvestikk
Registreringsnr.: D5

Terrenl:ets art: Hellende myrterreng mot NØ,
bevokst av spredte furuer. Skjermende koller i NV,
NØ og Sø

Registreringsår: 1994
Koordinater: x601855,y15600
Høyde over havet: 80 m

MålIutstrekninl:: Sjakta er 34 m ø-V, l m bred og
l m dyp.

Gardsnavn
GnrJbrnr.
Saglia av Sagmestervik 51/4

Beskrivelse: Myrlaget var ca. 40-50 cm tykt.
Derunder var det grus ned mot fjellet på ca. l m
dybde. Noe masse ble såldet. l stk. flint ble funnet
ved sålding, mens flere ble plukket fra bunnen av
sjakta og i løsmassene på kanten. Det ble gjort 3

Belil:l:enhet: 145 m V for Tennhaugmyra, 305 m
NNØ for toppen på lia. Til D14 i N er det ca. 175 m
og til D84 i NNV er det ca. 250 m.
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Beskrivelse: Et område ca. 1 x 1,5 m ryddet for
stein under en rotvelte. Innenfor området er jorda
svært mørk. En sjakt på 0,8 m ble gravd fra utsiden
og inn i ildstedet. Rundet ildstedet ligger tett med
stein. Toppen av ildstedet ligger ca. 25 cm under
torvnivå ved siden av stedet. Massene ble såldet. Noe
skjørbrent stein ble funnet, men ingen hele trekullbiter. Ingen andre funn.

lagbeskrivelser, en i V-enden, en ved midten og en
ved Ø-enden av sjakta.
V-enden: 34 cm torv, 27 cm lys gråbrun sand med
stor stein og grus, 40 cm mørk brun anriket masse,
ganske lik laget over, fjell ca. 1 m under overflaten.
Spredte kullbiter i torva.
Midten: 38 cm torv, 30 cm lys gråbrun sand og noe
grus, 20 cm mørk brun sand og grus over berget.
Massene var finere enn i V-enden. Noe kull i overgang torv/minerogent lag.
Ø-enden: 50 cm torv, 30 cm lys grå sand og litt grus.
Deretter 20 cm mørk rødbrun sand og grus over
berget. Kull i overgangen torv/minerogent lag.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 1

Lokaliteten har god utsikt mot Litlvatnet og
Kvennavatnet i NØ som ligger ca. 40 moh. Ved et
havnivå på 55-60 m over dagens nivå ville
lokaliteten ligget ved en bukt mot Litlnavarhaugen.
Tennhaugmyra i Sø og BakJiåsmyra i SV, som ligger
ca. 75 moh. kan ha vært sumpområder eller ferskvatn. Ly for vind og vær mot V og NV.

Lokalitetsnavn: Trølimyrene, område D, funn av
naturvitenskapelig materiale.
Fornminnets art: Dreneringsgrøft
Registreringsnr.: Grøft nr. 1
Registreringsår: 1994
Koordinater: x600980, y 15725
Høyde over havet: 60 m

Funn: T 21666 (1992), T 21985 (1994): 7 stk. flint
(3 poser). I tillegg ble det funnet 2 stk. flintknol1er
(strandflint).

Gardsnavn
Drornnes
Foto:
Svlhv film nr.: 2542/18

GASSPROSJEKTET:
T..IELDBERGODDEN

GnrJbrnr.
55/2 og 6

Fargedias film nr.: 2489/12-13

Delprosjekt: 1

Beli22enhet: NØ for Trølimyrene der Orkla
Betongstasjon tar ut masse.

Lokalitetsnavn: Litlnavarhaugen, omr. A
Fornminnets art: Ildsted under rotvelte
Registreringsnr.: Ildsted D14

Terren2ets art: Myrlendt, ganske flatt terreng som
stiger i NV og Sø. Området er bevokst med gress,
lyng og furu.

Registreringsår: 1994
Koordinater: x602035, y 15600
Høyde over havet: 65 m
Gardsnavn
Saglien

Mållutstreknin2: Utstrekningen på forekomsten av
naturvitenskapelig materiale er ikke kjent. Grøften er
ca. 125 m lang og 1 m dyp.

GnrJbrnr.
51/4

Beskrivelse: Torvlaget var ca. 70 cm. Derunder kom
et ca. 30 cm tykt lag leire med litt stein og deretter
grå sand. En del skjell ble funnet på grøftekanten i
masse fra det grå sandlaget. Det ble tatt 5 negative
prøvestikk i området. Skjellene er temmelig sikkert
en naturlig forekomst.

Foto:
Svlhv film nr.: 2542/1-3
Beli22enhet: 340 m SSV for Litlvatnet og 150 m V
for NV-enden av Tennhaugmyra. Sjakt D9 (3) ligger
110 m i NNV.

Funn: T 21990: 3 poser skjellprøver.
Terren2ets art: Hellende terreng mot NNØ.
Furuskog med lyngdekket skogsbunn.
Mållutstreknin2: Ikke registrert.
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Lagfølge: Torv 25 cm, grått sandlag 10 cm, grå grus
25 cm, grå sand. Funn i grått sandlag.
Funn: T 21984: 2 stk. flint.
Neg. prøvestikk 088: I glissen furuskog, ca. 80-90
m ø for 089. Høyde over havet 55 m. Lagfølge:
Torv 36 cm, lyst brunt/grått sand-/gruslag 9 cm, grått
sandlag 20 cm, lyst og hardt gruslag. Under torvlaget
var det en del kull. Kull-laget stammer trolig fra
skogbrann.
Funn: T 21984: l stk. kullprøve.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Oelprosjekt: 1

Lokalitetsnavn: Holten, område K
Fornminnets art: Positive prøvestikk.
Registreringsnr.: 086, 087, 089, 093, 094
Registreringsår: 1994
Koordinater:
Høyde over havet: 50-60 m
Gardsnavn
Leda!

Oet er i tillegg tatt 2 negative prøvestikk i omr. K. 2
negative grøfter ligger i nærheten av området.

GnrJbrnr.
53/1

GASSPROSJ EKTET:
TJELDBERGODDEN

Belil:l:enhet: Ligger SV for høyden Holten, ca. 500
m VNV for Vassenden, som er SV-lige arm av
Ledaisvatnet. Til gården Veiset nr. 53/15 i SVer det
ca. 300 m.

Oelprosjekt: 1

Lokalitetsnavn: Stornavarhaugen
Fornminnets art: Prøvesjakt
Registreringsnr.: Sjakt Il

Terrenl:ets art: Myrlendt terreng med lyng, einer og
glissen furuskog. Terrenget skråner svakt mot NØ,
Sø og s.

Registreringsår: 1992 og 1994
MåVutstrekning: Hele område K er ca. 125 x 150 m
Høyde over havet: 75 m
Beskrivelse:
Pos. prøvestikk 086: Tatt i S-vendt helling i
furuskog. Høyde over havet er 60 m. Lagfølge: Torv
35 cm, brunt gruslag 25 cm, fin sand/silt deretter.
Funn i brunt gruslag.
Funn: T 21984: 1 stk. flint
Pos. prØvestikk 087: I terreng hellende ned mot
ØNØ, ca. 40 m S for 086. Høyde over havet 60 m.
Lagfølge: Torv 63 cm, bark 1 cm, utvaskingslag 8
cm, torv 5 cm, grå og fin grus 17 cm, grå og fin sand.
Prøve tatt fra barkJaget.
Funn: T 21984: 1 prøve av bark.
Pos. prøvestikk 089: I furuskog med lyng og einer,
ca. 10 m ø for 086. Høyde over havet 60 m.
Lagfølge: Torv 10 cm, brunt gruslag 30 cm, grå grus
20 cm, sand. Funn i brunt gruslag.
Funn: T 21984: 1 stk. flint.
Pos. prøvestikk 093: I furuskog ca. 15 m Sø for
086. Høyde over havet 60 m. Lagfølge: Torv 30 cm,
grått gruslag 35 cm, sand. Funn i grått gruslag.
Funn: T 21984: 3 stk. flint.
Pos. prøvestikk 094: I myrterreng hellende mot
Sø, 5 ill Sø for 093. Høyde over havet 60 m.

Gardsnavn
Buhaug av Sagmestervik

GnrJbmr.
51/1

Belil:l:enhet: På en myr ca. 250 m NØ for
Stornavarhaugen.
Terrenl:ets art: Myrlendt, hellende mot ØNØ.
Bergrygger i S og N. Flatt myrparti i VSv. Bevokst
med småfuru, lyng og gress.
MåVutstrekninl:: Grøfta var 32 m lang, 1 m bred og
1 m dyp.
Beskrivelse: Sjakta var orientert ØNØ-VSV ved 75
moh. hvor det er et tydelig knekk i terrenget. Lagene
i sjakta består av torv, utvaskingslag og anrikingslag
over berg. Massene er grove, og all stein og grus er
vannrulllet. Flint ble funnet i massene på grøftekanten. Fra lokaliteten er det utsikt mot N og NØ.
Funn: T 21989: 4 flintstykker (2 avslag og 2
knoller)
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GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Belil:l:enhet: Ligger mellom vannene Skulpen og
Fonnavatnet. Stet-tjønna ligger ca. 1300 m ø for
veien Drornnes-Kjørsvikbugen.

Delprosjekt: l

Terrenl:ets art: Myrområde med små bergknauser.
Spredte furutrær, lyng og gress vokser i området. En
vei N-S er under bygging gjennom terrenget.

Lokalitetsnavn: Litlnavarhaugen - Bakliåsmyra,
o mr. A
Fornminnets art: Myrdam (utvasket myr)
Registreringsnr.: Myrdam D84

Mål/utstrekninl:: Ca. 150 x 200 m
Registreringsår: 1994
Koordinater: x602025, y15440
Høyde over havet: 75 m
Gardsnavn
Saglien av Sagmestervik

Beskrivelse:
D95: Veigrøfter langs nyanlagt vei mellom Stet-tjønna og Skulpen. Det ble funnet flint på tre steder langs
grøftene og i løsmassene fra dem. (ABC på kartet).
Høyde over havet er 55 m.
Funn: T 21986: Funn A: 6 flint og l knakkestein.
Funn B: 4 flint. Funn C: 2 stk. flint.
D96: Prøvestikk tatt i myr 80-90 m NV for Stet-tjørna. H.o.h.: 60 m. Torvlaget med litt kull var på 30
cm. Et tynt utvaskingslag på 5 cm kom derunder.
Videre var det myrlag på 10 cm. Deretter et brunt
gruslag på 20 cm. Sand nederst. Flint ble funnet i
brunt gruslag.
Funn: T 21986: l flint.
D97: Prøvestikk tatt på flatt myrlendt parti ca. 5 m
SV for D96. H.o.h.: 60 m. Torvlaget var 27 cm. Litt
kull under torva. Deretter brun sand/grus ca. 5 cm.
Videre fulgte grågrønn sand som ble mer kompakt
og rødfarget nedover i stikket. Det er ikke klart i
hvilket lag funnet lå.

GnrJbrnr.
51/2

Belil:l:enhet: I kanten av den lange Bakliåsmyra og
ca. 170 m SV for sjakt D9.
Terrenl:ets art: I myrkant med spredte, små
furutrær. Ganske flatt område, men hellende svakt
mot NØ og NV
Mål/utstrekninl:: 2 x 15 m.
Beskrivelse: Mange steiner er vasket fram. 4 stk.
flint lå åpent i dagen. 10 bøtter masse fra dammen
ble såldet, men ingen andre funn ble gjort.
Lokaliteten ligger 10m høyere enn D9 og D 14.
Bakliåsmyra kan være et gjengrodd tjern som har
vært en havbukt ved vel 75 m høyere havnivå.

Funn: T 21986: l flint.
Det ble i tillegg tatt 3 negative prøvestikk i område L
(D98,99, 100)

Funn: T 21985: 4 stk. flint, derav l kantrundet knoll.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Delprosjekt: l

Delprosjekt: l

Lokalitetsnavn: Stet-tjønna, omr. L
Fornminnets art: Positive prøvestikk og positiv
registrering
Registreringsnr.: Postitive prøvestikk: D96,D97
Positiv registrering: D95

Lokalitetsnavn: Fonnavatnet, omr. N
Fornminnets art: Neg. prøvestikk med kull.
Registreringsnr.: Prøvestikk D 101

Registreringsår: 1994
Høyde over havet: 55-65 m

Registreringsår: 1994
Koordinater: x600320, y16760
Høyde over havet: 95 m

Gardsnavn
Ledal

Gardsnavn
Drornnes

GnrJbrnr.
53/1

GnrJbrnr.
55/3

Belil:l:enhet: ca. 260 m VSV for Fonnavatnet

Fargedias: 2489/14-17
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Terreni:ets art: Myrlendt område med bergrygg i N
og S. Terrenget heller mot 0N0. Bevokst med furu
og løvskog.

Lokalitetsnavn: Kvennabekken Vest
Fornminnets art: Kull-lag
Registreringsnr.: Positivt prøvestikk: 1025B

MåVutstreknini:: Ca. 50 x 50 m

Registreringsår: 1992
Koordinater: H 2/9
Høyde over havet: 15 m

Beskrivelse: Lagfølge: Torv 20 cm, tynt kullag,
siltIleire 10 cm, tynt kullag, brunt gruslag 8 cm, aur.
Prøver fra kullag.

Gardsnavn
Buhaug av Sagmestervik

Funn: T 21987: l stk. kullprøve DIOIA, l stk. kullprøve DIOIB

GnrJbrnr.
51/ Il

Tegning: Skisse reg. skjema.

Vurderini:: Alle 7 prøvestikk i omr. N er vurdert
negative. Kullagene i 0101 tolkes som rester etter
skogbrann.

Belii:i:enhet: Ca. 250 m SV for utløpet av
Kvennabekken, og ca. 160 m SV for neset V i
Kuppelvika. Ca. 250-260 m V for boplassene ved
Kvennabekken.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Terreni:ets art: Små knauser med nakne berg. I mellom er det myrlendte flater/terrasser bevokst med
gress, lyng, mose og spredt furu. Prøvestikket er tatt
på en terrasse.

Delprosjekt: 2
Lokalitetsnavn: Kvennabekken Vest
Fornminnets art: Kull-lag
Registreringsnr.: Positivt prøvestikk: 1019B

MåVutstreknini:: 44 x 60 cm, dybde: 46 cm
Beskrivelse: Profilen i prøvestikket viste øverst et 8
cm tykt lag av torvmose. Derunder var et lO cm tykt
lag av brun jordblandet humus. 15-18 og 17-20 cm
dypt fantes en stripe svart kullblandet jord. 20- 40
cm dypt var det grå sandblandet jord med inntil 20
cm i diam. store steiner. 40-46 cm dypt var et lag
brun sandblandet jord blandet med inntil 20 cm i
diam. store steiner som i laget over. Prøvestikket var
meget vått, og ble delvis fylt med vann. Kullet er
trolig fra skogbrann.

Registreringsår: 1992
Koordinater: B 2/3
Høyde over havet: 10m
Gardsnavn
GnrJbrnr.
Buhaug av Sagmestervik 51/ Il
Tegning: Skisse reg. skjema.
Belii:i:enhet: Ca. 220 m VSV for utløpet av
Kvennabekken, og ca. 60-70 m S for sjøen.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

Terreni:ets art: Lyngbevokst platå med enkelte
furutrær, avgrenset mot S av berg.

Delprosjekt: 2

MåVutstreknini:: 60 x 60 cm, dybde: 40 cm

Lokalitetsnavn: Ved "0rneredet"
Fornminnets art: Kull-lag
Registreringsnr.: Positivt prøvestikk: 1031 B

Beskrivelse: Gresstorv med underliggende brunt,
homogent torvlag ned til ca. 30 cm. Ca. 20 og 25 cm
dypt var et tynt lag av sort torv og kull. Fra 30 til 40
cm var et lag grus ned mot grunnfjell. Kullet er trolig
fra skogbrann.

Registreringsår: 1992
Koordinater: G 4/9
Høyde over havet: 10m
Gardsnavn
Buhaug av Sagmestervik

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN

GnrJbrnr.
51/1

Tegning: Skisse reg. skjema.

Delprosjekt: 2
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bor. Dette er eneste bekk i Storvika. Vannet holdes
samlet i renna. Uten denne ville det ha bredt seg
utover. Om bekken har vært murt opp for å være
drikkevannskilde, må den være eldre enn myra. I
myra ovenfor skrenten finnes samme type steinheller
som de bekken er murt opp av. Ellers er fjellet rundt
bekken delt opp i blokker. I myren ovenfor renna ble
det funnet kull i en grøft 1154A). Vannrenna kan ha
sammenheng med boplassen Storvika l.

Belil:l:enhet: Ca. 220 m VSV for "Ørneredet" som lå
ved sjøen mellom Kuppelvika og Stongnesskjeret.
Ca. 450 m NV for Kalvheiane.
Terrenl:ets art: Knausete terreng med lyng og furu.
MåVutstrekninl:: Prøvestikkets lengde N-S: 90 cm,
bredde: 50 cm, dybde: 35 cm
Beskrivelse: øverst var et torv lag på 25-30 cm.
Under dette var et tynt lag torvhumus og kull oppå
berg. Berget lå 35 cm dypt. Kull-laget kunne sees
over hele prØvestikket oppå berget. Kullet er trolig
fra skogbrann.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2
Lokalitetsnavn: Storvika
Fornminnets art: Kull-lag
Registreringsnr.: Positiv registrering: 1154A

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2

Registreringsår: 1992
Koordinater: L 2/4
Høyde over havet: 30-35 m

Lokalitetsnavn: Storvika
Fornminnets art: Oppmurt vannrenne
Registreringsnr.: 1161A

Gardsnavn
Dromnes

Registreringsår: 1992
Koordinater: L 2/4
Høyde over havet: 25-27 m
Gardsnavn
Dromnes

GnrJbrnr.
55/ felles utmark

Belil:l:enhet: I V-enden av myr på bergskrent ca. 70
m Sø for boplassen Storvika l.

GnrJbrnr.
55/ felles utmark

Terrenl:ets art: Grøftet myr, beplantet med gran,
beliggende mellom to lave rygger.

Foto:
Sv/hv film nr.: 2503/ 11-16

MåVutstrekninl:: Ikke oppmålt

Fargedias fibn nr.: 2472/ 10-14.

Beskrivelse: Gammel grøft med flere sidegrøfter. I
hovedgrøften mellom l. og 2. sidegrøft, høyre side
nedenfra, ble det funnet kull ved opprens av
grøfteprofilen. Kullet ble funnet i myra ca. 3 cm over
fast fjell. Over kullet fantes en lomme av sand.
Kullet er trolig fra skogbrann. Grøfta ender i vannrenna (1161 A) som går over skrenten ned mot
Storvika.

Tegning: l stk.
Beliggenhet: I N-S-orientert fjellskrent i Ø-e del av
Storvika. Ca. 50 m NØ for boplassen Storvika l.
Ca.l30-150 m ØSø for Røys nr. 5 og 1067A.
Terrengets art: Bratt skrent bevokst med einer,
lyng, bjørk og furu. Bekken renner ut i torvmyra ø
for rullesteinsbeltet i Storvika.

Funn: T 21707: l trekullprøve.

MåVutstrekninl:: Framrensket del er 1,9 m høy.
Vannløpet er 30 cm bredt øverst og 60 cm nederst.

GASSPROSJEKTET:
T.JELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2

Beskrivelse: To stående heller, 1,5 m og 1,7 m lange,
leder vannet ned i V-formet renne, dannet av
liggende heller som overlapper hverandre. Skjøtet i
lengden. Nederste del av renna er påvist med jord-

Lokalitetsnavn: Storvika
Fornminnets art: Kull-lag
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Registreringsnr.: Positivt prøvestikk: l158A
Registreringsår: 1992
Koordinater: L 2/4
Høyde over havet: Ca. 15 m

Sv/hv film Dr.: 2506/ 35
Fargedias film nr.: 2468/ 6
Tegning: Skisse reg. skjema.

Gardsnavn
Dromnes

GnrJbrnr.
55/ felles utmark

Belig2enhet: Ca. 10m ø for sjøen, og 10m V for
traktorvei i Grinvika.

Foto:
Sv/hv film Dr.: 2503/ 9-10

Terren2ets art: Svaberg, bevokst med mose og
lyng.

Fargedias film Dr.: 2472/8-9
MåJlutstreknin2: Bredde: ca. l m, høyde ca. 0,7 m
Tegning: Skisse reg. skjema.
Beskrivelse: Stor stein som ligger fritt på svaberg.
Noen mindre steiner støtter oppunder steinen slik at
et rom dannes på Ø-siden av steinen. De mindre
steinene synes å være en oppbygd tØrrmUT.

Beli22enhet: Ca. 35-40 m NØ for groplokalitet nr.l.
Ca. 70-80 m SV for boplassen Storvika 1.
Terren2ets art: Slette, bevokst med gress, lyng,
einer og furu. Terrenget heller svakt mot V. Området
er gammel rullesteinstrand.

2.3 UTGRAVINGER AV BOPLASSER

MåJlutstreknin2: 90-120 cm x 95 cm. Dybde: ca.
20-25 cm

2.3.1 Metode
I uttrykket "boplass" ligger en forestilling om
hvilken virksomhet som har foregått på stedet: De
viktigste delene av virksomheten på en boplass antas
å ha vært oppfostring/omsorg og foredling av råvarer til ferdigprodukter. Selve innsamlingen av mat og
av materialer til redskaper, klær og husbygging
foregikk utenfor boplassen. Varene ble fraktet inn til
boplassen der resten av foredlingen lå, og der også
f.eks. sentrale ritualer for styrking av gruppesamhold
har foregått. Boplassen var derfor det sentrale sted i
fortidsmenneskenes tilværelse. Hensikten med
boplassutgravingene er både å få fram informasjon
om denne virksomheten og å kartlegge bruksfasene.
En viktig forutsetning for å bruke utgravings-resultatene i forskning, enten det gjelder boplasser eller
andre objekter, er at informasjonen er stedfestet slik
at objektene best mulig kan betraktes i rekonstruert
stand etter at utgravingene har fjernet dem.
Et rettvinklet, horisontalt, 3-dimensjonalt koordinatsystem ble derfor lagt over hver utgravingsflate slik
at all framgravd informasjon i prinsipp kunne måles
inn entydig. I praksis er imidlertid detaljert innmåling av hver informasjonsenhet altfor kostbar,
særlig når det gjelder redskapsmaterialet og avfallsproduktene fra redskapsproduksjonen på en boplass.
Normal praksis var derfor at slikt funnmateriale ble
innsamlet i hver ml-rute for seg, adskilt i mekaniske
utgravingslag. Lagskiller mellom bruksfaser ble

Beskrivelse: øverste 10 cm bestod av torv og større
steiner, og inneholdt et ca. 2 cm tykt kull-lag. Under
var det 10-15 cm med rullestein i gammel torv. Ved
fjerning av torven så de Øvre steinene ut til å danne
en sirkel med kull innenfor. Derfor ble prøvestikket
utvidet for å klarlegge mulig ildsted. Det viste seg da
at kullet ikke gikk ned i rullesteinen og at det var like
mye kull utenfor som innenfor sirkelen. Kullet er
trolig fra skogbrann.
Funn: T 21707: Trekullprøve.

GASSPROSJEKTET:
TJELDBERGODDEN
Delprosjekt: 2

Lokalitetsnavn: Grinvika
Fornminnets art: Oppbygd stein
Registreringsnr.: Positiv registrering: l173A
Registreringsår: 1992
Høyde over havet: 3 m
Gardsnavn
Dromnes

GnrJbrnr.
55/ felles utmark

Foto:
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benyttet der de kunne følges. Ved behov ble funnmaterialet samlet inn i ruter pål m2 • Konstruksjoner ble
tegnet iIUl i koordinatsystemet. Et viktig fuIUlmateriale på de fleste boplasser var "kokstein ", det vil si
steiner som er varmet i bål og så sluppet opp i den
væsken som skulle varmes opp, eller de ble lagt sammen med kjøtt eller fisk i en overdekket grop for tørr
oppvarming. Særlig når steinene slippes opp i væske,
sprekker de opp og blir ubrukelige etter få ganger.
Med tiden kan det derfor samle seg opp store
mengder slik stein på enkelte boplasser. På boplasser der mengdene var betydelige, ble bare prøver av
koksteinen samlet iIUl.
Gravefeltene på den enkelte boplass ble lagt slik at
de ga et tverrsnitt av virksomhetens fordeling på
boplassen. Nesten ingen boplass ble totalgravd, det
vil si ut dit kultursporene tok slutt. Det ble lagt vekt
på å avdekke konstruksjoner som telttufter og ildsteder. Begravelser i boplassavsetningene kunne ikke
konstateres. Ettersom dette er et vanlig fenomen,
antas det å bero på at praktisk talt alt organisk materiale var råtnet bort.
En viktig del av informasjonen om virksomheten
på en boplass er rekkefølgen av hendingene. Bare
når rekkefølgen av hendinger er kjent, kan man
rekonstruere f.eks. teknologiske utviklingsrekker
eller hendingsforløp i foredlingsvirksomheten.
Boplassene ble derfor gravd ut lagvis. Men det er
vanskelig å skille mellom de ulike deponeringer av
avfall på boplassen bl.a. fordi de store mengder
organisk materiale som oppriIUlelig dekket boplassflaten er råtnet bort, og fordi boplassmassen må
antas å ha blitt omrotet, f.eks. ved at beboerne ryddet
og rengjorde boflaten. Derfor ble det i de fleste tilfelle nødvendig å grave i mekaniske lag, oftest 5 cm

tykke eller mindre. Også der reelle lagskiller kunne
følges, ble lagene delt opp når de var tykkere eIUl 5
cm. Utgravingene ble normalt ført ned til steril
gruIUl, det vil si så dypt at kulturspor ikke lenger
kUIUle konstateres. Erfaring viser at kulturspor ofte
kan være overdekket av betydelige "sterile" masser.
Det skyldes først og fremst at beboerne kan ha planert
boplassflater, f.eks. i forbindelse med at de tok i bruk
telt med større grunnflate. Nesten all utgravd masse
ble vasket med trykkvaIUl i såld for å sikre at tapet av
gjenstandsfunn skulle bli minst mulig. Normalt
hadde såldene kvadratiske ruter med 4 mm rutesider.
Tidligere erfaring har vist at tapet blir stort uten slik
sålding, særlig når værforholdene under utgravingen
er dårlige.
Utgravingene ble dokumentert ved verbalbeskrivelse, fotografering og tegning foruten ved det fysiske
materiale av funn og prøver som ble samlet inn.
Terrenget ble fotografert både fra bakken og fra fly.
Det ble gjort utgravinger i de fleste av de
lokalitetene som ble definert som boplasser ved den
gamle og den nye registreringen. Bare mindre deler
av boplassflatene innenfor utbyggingsområdet ble
utgravd. Mer omfattende utgravinger ble bedømt å
være for dyrt i forhold til kUIUlskapsutbyttet, også
ved at de ville forsinke anleggsstarten. Som noe
kompensasjon for denne begrensningen ble det gjort
mindre undersøkelser utenfor utbyggingsområdet.

2.3.2 Oversikt
Sammenlagt ble det utført utgravinger i Il av
boplassene. I tab. 2: Il vises størrelsen på det
utgravde arealet i de enkelte boplassene hvert år. I

Tab. 2: 11 Størrelsen på det utgravde arealet i hver boplass og på samlet utgravd boplassareal hvert år.
Table 2:11 Size of excavated area for each settlement and total excavated settlement area by year.

År
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1995
1995

Lokalitet
Kalvheiane 2a
KveIUlabekken 2a, 2b, 3
BraIUl l
Kalvheiane 2a, 2b
Kalvheiane 3
Kalvheiane 5
KveIUlabekken 2a, 2b, 3
Kalvheiane 2b
Kalvheiane 3
Kalvheiane 5
Dromnes l
Seterbekken 3
Storvika l

Utgravd areal
63 m 2
32 ml
13,5 ml
65 m 2
56 m 2
12 m 2
22 m 2
134m2
27 ml
32 m 2
10 m 2
24 ml
9,5 m 2
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Sum utgravd areal per år
1992:95 m2

1993: 150,5 m2

1994: 203 ml
1995: 33,5 m2

Spesielt om utgravingsmetoden
og utgravingsforløpet:

tillegg kommer enkelte sjakter og prøvestikk.
Utgravingsaktiviteten i boplassene var størst i 1994
og nest størst i 1993. I 1992 bestod arbeidet hovedsakelig av registrering. I 1995 ble bare avsluttende
utgravingsarbeid utført, og da nødvendigvis utenfor
utbyggingsområdet, ettersom utbyggingen da hadde
kommet langt. I 1994 ble utgravninger i boplasser
gjennomført innenfor utbyggingsområdet samtidig
som anleggsvirksomheten var i full gang.

En 2 x 5 m stort sjakt, felt l, ble åpnet øst for det positive prøvestikket 1277 A fra 1993. Sjakten ligger
6,43-6,57 m over havet. En dreneringsgrøft fra 1992
viste seg imidlertid å ligge midt i sjakten, slik at den
opptok halvparten av sjakten. Dreneringsgrøften ble
tømt før resten av sjakten ble utgravd. En ny 2 x 5 m
stor sjakt, felt 2, ble åpnet sørvest for og diagonalt
mot felt I slik at nordøstlige hjørne av felt 2 møtte
sørvestlige hjØrne av felt 1.

Nedenfor beskrives de viktigste trekkene ved de
ulike lokalitetene. Samtidig rapporteres om de valg
som måtte gjøres i forbindelsene med undersøkelsene for at utgravingene skulle gi best utbytte i
forhold til problemstillingene. Rapporteringen gjøres
i geografisk rekkefølge. Boplassene i SV rapporteres
først og de i ø sist.

Hvert lag ble gravd stratigrafisk ned til undergrunnen
som bestod aven strandterrasse av grov grus og
rullestein. Strandterrassen skrånet lett mot vest, dvs.
mot sjøen.

Stratigrafi :
Under pløyelaget fantes flere lag med stein og mørk
ku IIholdig jord med rester etter avfall. Derunder
fantes rester av et hus med bl.a. et gulbrunt organisk
jordlag tolket som gjødsel.

2.3.3 Dromnes 1
Delprosjekt: 2
Utgravingsår: 1994
Utrykt feltrapport: Urbanczyk 1994

Konstruksjoner:
Et hus, trolig rektangulært, orientert NØ-SV, ble funnet
under avfallslagene. Husets bredde ble anslått til 4,44,8 m. Huset var nedgravd ca. 10 cm. To, eventuelt
tre stolpehull ble funnet. Veggkonstruksjonene var
ikke bevart. Gulvet var delvis dekket av steinheller.
Der fantes også en 1,2-1,4 m bred stein legging av
strandstein langs den sørvestre veggen.

Foto:
Svlhv: 2527/25-37,2528/0-36
Fargedias: 2437/10-20, 2438/1-20, 2439/1-20
Tegninger: 1147-1163

Funnene er typiske for gardsbosetning fra jernalderen og framover i tid. Gullfragmentet skiller seg
imidlertid spesielt ut. Det meste er avfall og her
utgjør de brente beina den største andelen.

Spesielle problemstillinger:
Prøvestikk i tunet på Gammelgarden eller fellestunet
på Dromnes i 1993 hadde vist at det fantes kulturlag
her. Utgravingene skulle gi svar på om det fantes
rester aven eldre gardsbosetning her, og i tilfeJJe
hvilken karakter den hadde i forhold til boplassene
ute på Tjeldbergodden.

Vurdering:
Dromnes l er tydelig en gardsboplass med en helt

Funn: T.21719
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Foto 2:4 Tynt gul/fragment med filig ranornering fra Dromnes l.
Fragmentets største mål
er 6mm. Foto Per E.
Fredriksen, NTNU,
Vitenskapsmuseet.
Photograph 2:4 Thin.
gold fragment with filg ree
ornamentation from
Dromnes l. Thefragment
is 6mm at its largest
point. Photo: Per E.
Fredriksen, NTNU,
Museum of Natural
History and Archaeology.

2.3.3.1 Undersøkelser av beinmateriale

annen karakter enn boplassene på Tjeldbergodden. Ved
utgravingen støtte vi på det første huset som ble bygget
på strandterrassen i denne delen av Dromnestunet.
Både huset og avfallslagene over liksom funnene gir
muligheter til å belyse problemstillinger rundt
boplassens karakter og forholdet til boplassene ute på
Tjeldbergodden. Ettersom boplassen lå utenfor utbyggingsområdet og dessuten lå i dyrket mark ved et
gardstun, kunne utgravingsfeltene ikke gjøres så store
som det ellers hadde vært ønskelig.

Det ble funnet dyrebein ved utgravingen av begge
feltene i Dromnes l. Det meste materialet er
framkommet ved sålding i såld med maskevidden 4
millimeter, men prØver ble såldet i såld med maskevidden 2 millimeter for å undersøke om det fantes
små bein, særlig fiskebein i materialet. Sammenlagt
ble det samlet inn 621 dyrebein, som ble bestemt av
Anne Karin Hufthammer, Zoologisk Museum,
Universitetet i Bergen, se tabell nederst på side 78.

Boplass
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Tegning 2:11 Dromnes
gård med prØvestikk og
utgravinger i tunet.
Drawing 2: 11 Dromnes
farm with test pits and
excavations in the farmyard.

Foto 2:3 Utgraving i boplassen Dromnes l i 1994.
Photograph 2:3 Excavation of habitation site Dromnes l in 1994.
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Tegning 2: 12 Plan og profil,
felt 2 Dromnes l. Drawing
2:12 Plan and profile of
field 2 Dromnes l.

Storparten av beina var fra pattedyr. De fleste var
ubestembare til art. De fleste er sannsynligvis fra
husdyr. Bein av klovdyr var forholdsvis rikelig representert. De kan enten stamme fra tamdyr eller fra
vilt som hjort. Det ble funnet noen få fiskebein og
bare tre fuglebein.

kanten av disse sjaktene. Denne utvidelsen viste seg
å være uten kulturlag og ble derfor ikke ferdiggravd.
Ved hjelp av gravemaskin ble det deretter avtorvet et
større område. Torvtykkelsen var ca. I m. Innenfor
dette igjen ble det gravd noen ruter på 50 x 50 cm i
mekaniske lag under torvlaget. I alt ble det derfor
avdekket ca. 90 m2 • Men bare en mindre del av dette
ble utgravd på vanlig måte. Der det syntes nødvendig, ble lagene tegnet, fotografert og nivellert.
For å skille ut makrofossiler som nøtteskall og kull,
ble enkelte ruter såldet i 2mm såld. På det dypeste
var det 6 mekaniske lag. Funnene kunne ikke knyttes
til stratigrafiske lag. Lagene er dannet av podsoldering og ikke av hendinger på boplassen. Det var flere
lag kull i torv laget. Under torva var et ca. I cm tykt
kull-lag. Dette kan være rester etter lyng-brenning.
Kullprøver ble tatt herfra. Et begrenset lag av fin lys
sand kom frem på nivå med dette kull-laget.
Jordprøve ble tatt herfra. En sirkel av skjørbrent stein
i V-Iige del av feltet ble tolket som ildsted. Det ble
også tatt 2 prøvestikk hhv. 10 m og 15 m N for feItet. Funnene fra Seterbekken 3 er hovedsakelig flintmateriale.

2.3.4 Seterbekken 3
Delprosjekt: J
Utgravingsår: 1995
Utrykt feltrapport: B.K. Fønstelien: Arkeologiske
undersøkelser, 1995.
Foto:
Svlhv: 2675/0-28
Fargedias: 2435/1-20,2436/1-20,2437/1-9
Tegninger: 1164 - J J 76, 1089
Spesielle problemstillinger:
Seterbekken 3 ble registrert i J 988 som en middelsstor steinalderlokalitet. Den ligger 60 moh. på en
myr som er grøftet. Lokaliteten er derfor noe
forstyrret. Vi ønsket å finne daterbart materiale og
eventuelle konstruksjoner for å se organiseringen av
virksomheten på boplassen. Slik organisering er en
viktig nøkkel til å forstå kulturbakgrunnen til dem
som oppholdt seg der. Samtidig kunne man sammenligne boplassens bruksmåte og tidsperiode med
andre boplasser i området. Lokal iteten er den
høyestliggende av noen størrelse som er registrert i
Gassprosjektet. Den kunne derfor være betydelig
eldre enn de som er registrert langs dalsenkningen
ved Kvennavatnet.

Stratigrafi :
Torvlaget var på opp til 1m og inneholdt flere kul1lag. Det mest markerte kullaget dekket mye av første
sjakt og lå på 20-50 cm dyp. Det var ca. I cm tykt.
Under dette laget kom et avgrenset område med lys
sand. Under disse lagene kom flere tynne lag.
Lagene bestod av lysgrå og brun silt, lysgrå og brun
sand, humusholdig leire og nederst aurhelle.
Konstruksjoner:
Ildsted, ca. 1,20 m i diameter: Sirkel av kantstilte,
skjørbrente steiner, opptil 40 cm i diam. Det ble ikke
funnet kull i ildstedet. At all kull er forsvunnet på
boplasser av høy alder, er vanlig. Det ble tatt ut en
jord prøve fra ildstedet for eventuell utsåll ing av kullfragmenter.

Spesielt om utgravingsmetoden
og utgravingsforløpet:
Vi åpnet 2 sammenhengende sjakter, til sammen 8
ml, som møttest i rett vinkel. Senere utvidet vi feltet
med 15 m 2 i et omtrent kvadratisk felt inntil vestKlasse
Aves
Mammalia (pattedyr)
--

Pisces

Pisces/Mammal ia

Vurdering:
Lokaliteten ligger i kanten aven stor myr som skrånNorsk navn
Fugl
Klovdyr

Familie/art
Ubestembart
Artiodactyla
Ubestembart
Gadidae
Gadus morhua
Ubestembart
Ubestembart

Torskefamil ien
Torsk
Fisk
FiskIPattedyr
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Sum
3
76
522
4
2
-

13

l
Total sum 621

Funn: T 22056:
Lag
Flint Bergkr. Porfyr Bergart Kvartsitt Jaspis Kvarts Antall
2
131
1
5
4
O
O
143
I
Il
148
4
O
3
11
O
166
O
III
295
2
17
O
O 329
9
6
IV
294
8
1
320
O
10
6
1
11
1
1
8
21
V
O
O
O
VI
4
3
2
O
O
O
O
9
Løsfunn
36
1
2
O
O
O
O
39
Prøvest.
37
1
2
40
O
O
O
O
11
24
50
1
Antall
24
1 1067
958
2,25
%
89,6
2,25
1,03
4,69 0,09
0,09 100%
Organisk materiale: Jordprøver, kullprøver og oker.
boplassen. Kullprøve (usåldet jordprøve) fra ildstedet kan belyse dette. Det blir en utfordring i etterarbeidet å fastlegge om denne lokaliteten virkelig er
omkring 10 000 år gammel. Dersom den er så gammel, gir den verdifull informasjon om leveform og
teknologi hos mennesker som levde her i slutten av
siste istid.

er svakt ned mot et lavere nivå. Om boplassen har
vært strandbundet, må den være opp mot 10 000 år
gammel etter de undersøkelser av strandlinjeforskyvningene som er gjort i Gassprosjektet.
Funnene er rester etter produksjon av redskaper. Den
største mengde funn er i området rundt ildstedet. Det
var samme jordsmonn i og utenfor ildstedet. Det
tyder på at konstruksjonen var i bruk samtidig med

Tegning 2:13 Utgravd område på Seterbekken 3.
Drawing 2:13 Excavated area at Seterbekken 3.
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Tegning 2:14 Plan av sannsynlig ildsted på Seterbekken 3.
Drawing 2:14 Plan of probable hearth at Seterbekken 3.

2.3.5 Storvika 1

det langs bergveggen Sø for boplassen var laget til et
damanlegg. Det er den eneste boplassen med synlige
tufter på markoverfiaten, som er funnet på
Tjeldbergodden. Det er også den eneste registrerte
boplassen, som hadde en overvekt av kvartslkvartsitt
i prøvestikkene. Av 199 funn var 101 av kvartslkvartsitt, 96 av flint, l av skifer og l av bergart.
Funntettheten var beregnet til 119/m2 og den absolutte funn mengden til 77 200. Boplassen er den
lavestliggende, 19-21 moh., blant de boplasser som
ble registrert ved forundersøkelsene. Ved utgravingen ble et fastpunkt på boplassen oppmålt til 21,421
moh.
Vi håpet at undersøkelsene av boplassen kunne si
noe om en fastere bosetning, forholdet mellom
fangst og samling på den ene siden og et begynnende
husdyrhold og pleie av naturen på den andre siden.
Den lave beliggenheten og funn innholdet gjorde at
undersøkelser av boplassen ble antatt å kunne svare
på spørsmål om kronologi, særlig om de sene boset-

Delprosjekt: 2
Utgravingsår: 1995
Utrykt feltrapport: Eirik Solheim: Storvika 1, tuft
C, Tjeldbergodden 1995.
Foto:
Sv/hv: 2540/0-32,2541/1-19
Fargedias nr.: 2440/1-20,244111-20,244211-19
Tegninger: 1177-1186, 1090
Spesielle problemstillinger:
Boplassen var registrert ved forundersøkelsene
(Søborg 1990 s.70-72) og er den boplass som ligger
nærmest de store gravrøysene på Tjeldbergodden.
Boplassen syntes urørt av moderne inngrep. Den ble
registrert som tre tufter som syntes som forsenkninger i terrenget. I tillegg ble det observert at
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ningene på Tjeldbergodden. Beliggenheten i den sØrvestre delen av Tjeldbergodden gjorde at boplassen
egnet seg til sammenligninger med boplassene i
dalføret rundt Kvennabekken og Kvennavatnet.
Beliggenheten ved de store røysene ga muligheter til
å undersøke sammenhengen mellom boplass og
graver.

ble derfor nødvendig å grave sjakter for å lede bort
vannet.

Stratigrafi:
Torvlaget var 10-20 cm tykt. Opprensingslaget under
torven inneholdt noen funn av flint, levartsitt og
bergkrystall. Også pimpstein med slitespor ble funnet.
Lag 1-4 bestod hovedsakelig av rødlig, grusblandet sand. De Øvre delene utgjorde utvaskingslaget. I
den nordligste delen av sjakt 2 var sanden lysere enn
ellers i feltet. Den lignet på flygesand. I lag 4 minket
den lysere sanden. Lag l bestod hovedsakelig av
grus. I lag 2 fmnes så mye stein at det kan ligne på
en brolegning. En del stein står imidlertid på
høykant. Det er mindre stein i vest- og østenden av
sjakt l og nordenden av sjakt 2, dvs. de antatte veggvollene. I lag 3 og 4 kan en del steinstrukturer være
lagt til rette av mennesker, f.eks. en rekke av mindre
stein som strekker seg i NØ-SV-lig retning i den sentrale delen av utgravingsfeltet. Steinmengden øker
nedover i lagene. Det er hele tiden mest stein i områdene i og rundt der hvor sjakt 1 og 2 møtes.
Lag 5 inneholdt mengder av knyttnevestor vannpåvirket stein, men også noen større steiner. Det er
sannsynligvis en gammel rullesteinsstrand.

Spesielt om utgravingsmetoden
og utgravingsforløpet:
Tuft C ble prioritert ved utgravingen pga at det er den
lavestliggende tufta og den som syntes å ha størst
funntetthet. Tufta lå i en skråning under berg.
Det ble gravet en 6 m lang og l m bred sjakt (sjakt
l) over tufta i retning V-ø. Det ble også gravet en 3
m lang og l m bred sjakt (sjakt 2) fra nord inn mot
den førstnevnte sjakta. Hensikten var å få gravet
både en del av den antatte gulvflaten og deler av de
antatte veggvollene. De sistnevnte synes å være i
vest- og østendene av sjakt l og i nordenden av sjakt 2.
Det ble gravet i 5 cmOs mekaniske lag inndelt i ruter
på en kvadratmeter som i sin tur ble delt i fIre kvadranter. I prioriterte områder ble det gravet fem lag
foruten torven øverst, ellers i feltet ble det gravet fIre
lag. Det var problemer med vanntilsig i feltet. Det

JElDBERGODDEN

(

Boplass
lok. Storvika 1
Oversikt 1995

i

Ir.",,,,nbu"'.'

l. __ /'

...

SJ'AKT 2 -:.
i./

SJAKT 1 -......

'"

'"

..y

"'~S O

• HØYD~2~~.?1.Y2LM.O.h "\,

\.
\

c

Tegning 2:15 Utgravd område på Storvika l.
Drawing 2:15 Excavated area at Storvika l.
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Tegning 2: 16 Utgravd område med tufter og vannrenne (1161A) på Storvika l.
Drawing 2: 16 Excavated area with foundation traces and water channel (1161 A) at Storvika l.
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Tegning 2:17 Sjakt l, Storvika l. Søndre profil og plan over lag 5.
Drawing 2:17 Shaft l, Storvika l. Southern profile and plan of layer 5.
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Utgravingen bekreftet at sammensetningen av funnmaterialet er annerledes enn i de øvrige utgravde
boplassene på Tjeldbergodden.
Utgravingen vil ha store muligheter til å belyse de
spesielle problemstillingene som ble stilt innledningsvis.

Steinlaget strekker seg over hele utgravingsfeltet.
Lag 6 ble ikke gravet, da det ikke syntes å inneholde
kulturspor. Det bestod for en stor del av stein.
Det var flest funn i lag 1. Funnene minket jevnt
nedover i lagene. Funnmengden var størst i og rundt
området hvor sjakt 1 og 2 møtes, dvs. hvor den antatte gulvflaten var. Det fantes imidlertid også en god
del funn i de antatte veggvollene, særlig i østenden
av sjakt 1. I lag 2 fantes kull- og sotkonsentrasjoner
i de sentrale delene av utgravingsfeltet. Noe ildsted
kunne ikke påvises. Stein i området hadde ingen tegn
til å være påvirket av varme. Noe kull fantes også i
lag 1, 3 og 4. Rødoker ble funnet i lag 1, 2 og 4. Kull
og rødoker forekom bare i de sentrale delene av
utgravingsfeltet. Brent flint fantes i lag 1-5 og
omtrent bare i de sentrale områdene.

2.3.6 Kalvheiane 2
Delprosjekt: l
Utgravingsår: 1992, 1993 og 1994
Utrykte feltrapporter: Se Kalvheiane 2A og 2B
Foto: Se 2A og 2B
Tegning: 1091

Konstruksjoner:
Det ble ikke funnet noen konstruksjoner eller kulturlag annet enn spredt sot og kull og lag med vannrullet stein.

Oversikt over området Kalvheiane 2
og undersøkelsene der:
Fra registreringene i 1988 (Søborg 1990: 47ft) var vi
klar over at boplassen var svært stor. Det nesten
horisontale funnområdet lå i ly på sørøstsiden av to
bergknauser hhv. 53,9 (i sørvest) og 50,9 moh. (i
nordøst), med en avstand på 70--80 m mellom dem.
Knausene ligger i forlengelsen av hverandre og er de to
høyeste punktene på en bergrygg som går i retning SVNØ der terrenget går over fra å være nesten horisontalt
i sØr og sørøst til å skrå ned mot stranda i nord. Det var
tydelig at funnene var betydelig tettere inntil sørøstsida av hver knaus enn ellers i området. Folk hadde søkt
dit for å ha ly mot vind og bølgedrag som kom inn
Ramsøyfjorden fra vest, forbi Ramsøy og Værøy vest
for Hitra og over Trondheimsleia fra nord.
Registreringen i 1988 angir at funnførende område
kan være nærmere 4000 m 2 og antall artefakter
nærmere 1 mill. De senere undersøkelsene viser at
dette anslaget var for lavt. Det flate området er da
også mye større enn 4000 kvadratmeter. Det bidro til
oppdagelse og avgrensing av lokaliteten at store
deler av den nylig var gjennomskåret av et nett med

Funn: T 22108
Kvartslkvartsitt var det klart dominerende funnmaterialet, men flint fantes også. Bergart, skifer og jaspis
fantes i meget små mengder. Derimot ble en del
pimpstein funnet, til dels med slitespor.
Funntettheten var i gjennomsnitt 353,8 funn per
utgravet m2, dvs. omtrent tre ganger så stor som
beregnet ved forundersøkelsene. Utgravingen ble
imidlertid utført i det antatt funntetteste området.

Vurdering:
Utgravingen kunne ikke med full sikkerhet bekrefte
at tuft C virkelig var en tuft. Likevel tyder resultatene
på at det har vært stor aktivitet i den antatte gulvflaten. Det var også forskjeller mellom antatt gulvflate
og antatte veggvoller som sannsynliggjør at det
dreier seg om en tuft i en strandvoll av rullestein.
Funn: T. 22108
Lag
1
2
3
4
5
Opprens
Antall
%

Kvartslkvartsitt
940
71
793
533
273
135
68
2742
81,6

Flint
216

Pimpstein
12

Bergart
l

Skifer
1

Jaspis
l

Antall
11

156
111
45
16
18
562
16,7

18
5
2
2
10
49
1,46

O
2
O
O
O
3
0,09

O
2
O
O
O
3
0,09

O

967
654
320
153
96
3361
100
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l

O
O
O
2
0,06

Tegning 2: 15
Utgravde områder
på Kalvheiane 2.
Drawing 2:15
Excavated areas at
Kalvheiane 2.

Utgraving vlHåkon Glørstad og Anne Haug av et
felt på 63 kvadratmeter (hvorav 13 ikke ble ferdiggravd). Feltet ble kalt "Kalvheiane 2". Det lå på sØrsida av den vestligste av de to knausene.
Funnmengde: Ca. 30 000 stk.
Dokumentasjon: Håkon Glørstad og Anne Haug:
Rapport fra den arkeologiske utgravingen av lok.
Kalveheiane 2, 51/11, Buhaug, 1992 ca. 250 ss.

dreneringsgrøfter med ca. 10m mellomrom.
Hensikten var visstnok skogplanting. Grøftene
hadde senket grunnvannsnivået slik at myra allerede
hadde tørket ut og sunket sammen. Dermed var
mulighetene for forståelse av lagfølgen sterkt
redusert. Grøftene hadde også ødelagt betydelige
deler av funnarealet ved direkte oppgraving. Dette
viser hvor problematisk det er å hindre skader på
kulturminner i utmark.
De midler som ble stilt til disposisjon for undersøkelsen hvert år, gjorde at det ikke kunne legges en
samlet plan for hele arbeidet på Kalvheiane 2 fra
begynnelsen. Den faglige innsikt som krevdes for en
slik samlet plan fra starten, var også noe mangelfull
det første året. Samlet gjorde dette at framdriften ble
noe rykkvis fra ett år til det neste, og ikke alltid med
fullgod sammenheng mellom delene.

1993:
Utgraving vlLive Johannessen av et felt på 14
kvadratmeter (kalt "Gruppe 2") inntil 1992-feltet. I
tillegg ble de 13 uferdige kvadratmetrene fra 1992
videregravd og 8 av dem ferdiggravd. Samlet funnmengde: Ca. 7 500 stk.
Dokumentasjon: Live Johannessen: Rapport fra
utgravingene på Kalvheiane 2, gruppe 2, 1993, ca.
70 ss.
Utgraving vlBjarne Kjartan Fønstelien av et felt på
44,5 kvadratmeteter (kalt "Gruppe l ") på sørsida av
den østligste av de to knausene. Funnmengde: Ca. 29
000 stk.
Dokumentasjon: Bjarne Kjartan Fønstelien:

Utgravingen pågikk i 1992 Cl rapport), 1993 (2 rapporter) og 1994 Cl rapport). Samlet funnoversikt følger i tabellform nedenfor. Utgravingene henger slik
sammen:
1992:
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Foto 2:5 Oversikt over en del av Kalvheiane 2 i /994. Anleggsarbeidet er i full gang.
Photograph 2:5 View of a section of Kalvheiane in /994. Construetion is under way.
Rapport fra den arkeologiske undersøkelsen på
Kalvheiane 2, gruppe I, J993, ca. 350 ss.

søkeisen på Kalvheiane 2 under ett, ville hvert av de
to feltene fått hver sin betegnelse fra starten av.
Avstanden mellom de to feltene var ca. 60 m. Funn
forkommer nok kontinuerlig også mellom de to feltene, men i betydelig mindre mengde i området der
nordvest-været slipper til mellom de to knausene.
Gjenstandsmaterialet består praktisk talt bare av
flint. Innslaget av andre redskapsmaterialer overstiger aldri 3% i antall gjenstander (se funnoversikten nedenfor).
Den teppemyra som dekket praktisk talt hele funnområdet gikk ca. 25 m sØr- og sørvestover fra
Kalvheiane 2A over i et gjengrodd basseng (hengemyr) med økende og ukjent dybde utover. I 1992 ble
det gravd en grøft utover i denne myra med sikte på
å finne kullstøv og andre spor av bosetningen på den
faste mark. Ettersom oppgrunningen og gjenveksten
av bassenget må ha startet straks plantedekket var på
plass etter isavsmeltingen, kunne en her vente å finne
adskilt de bosetningslag som hadde råtnet sammen
til ett lag på tørr mark. Ut fra enaringene fra
tilsvarende undersøkelser flere steder i Europa kunne
man også håpe å finne bevart organisk materiale som
f.eks. pile- og klubbeskaft i slike områder som hele
tiden hadde ligget under grunnvannsnivået. Utover i

1994:
Utgraving v/Bjarne Kjartan Fønstelien av et felt på
vel 32 kvadratmeter (kalt "Kalvheiane 2B) inntil
Gruppe l-feltet fra 1993. Funnmengde: Ca. 24000 stk.
Dokumentasjon: Bjarne Kjartan Fønstelien:
Rapport fra den arkeologiske undersøkelsen på
Kalvheiane 2B (fortsettelse av gruppe J), 1994, ca.
350 ss.
Det samlede resultat av utgravingene ble denor to
utgravingsfelt; det ene sørsørøst for den vestligste
knausen og det andre sørsørøst for den østligste
knausen:
Det vestligste feltet består av de 2 sammenhengende delene Kalvheiane 2 (1992) og Kalvheiane 2,
gruppe 2(1993). Nedenfor av rapporteres dette feltet
samlet under under navnet Kalvheiane 2A.
Det østligste feltet består av de to sammenhengende delene Kalvheiane 2, gruppe /(1993) og
Kalvheiane 2B( /994). Nedenfor avrapporteres dette
feltet samlet under navnet Kalvheiane 2B.
Hadde det vært mulig å planlegge hele under-
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myra kunne vi også konstatere flere svake kullstriper
i torvavsetningene. Det er grunn til å tro at det også
finnes eldre kullstriper enn disse lenger ute i myra.
Det ville imidlertid kostet for mye å holde
vannspeilet nede slik at en større undersøkelse kunne
gjennomføres. Undersøkelsen måtte derfor avsluttes
etter at den ca. 3 m lange profilen var studert. Den
nederste av de synlige kullstripene ble 14C-datert og
ga ca. 8000 år før nåtid. Her hadde også torva
brann spor. Trolig ville det gitt fine resultater å gjennomføre en undersøkelse av denne myra. Den
foreløbig eldste 14C-datering fra selve boplassflaten
så langt er på knapt 5000 år før nåtid. Om det finnes
eldre materiale som kan dateres helfra, gjenstår å se.
Men det er generelt trolig at trekull vitrer bort
vesentlig lettere på tørr mark enn i myr, og at de eldste kullsporene etter folk derfor ligger i myra.
Utgravingen på Kalvheiane 2 omfattet mindre enn
5% av det arealet som hadde bosetningsspor.
Dessuten er de dype lagene i hengemyra i sØr og sØrvest ikke undersøkt. Dette kunne ha gitt helt ny
informasjon om leveformer i de første tusenårene
etter at isen smeltet bort fra Midt-Norge. Noe av det
uutgravde funnområdet på fast mark er bevart, men
ligger inne på anleggsområdet og er derfor tilgjengelig bare etter spesiell avtale. Også dette
funnarealet er imidlertid frigitt. Det er flere ganger
diskutert med tiltakshaver om noe av dette gjenværende området burde tilrettelegges for visning.
Spesielle problemstillinger: Funnområdet ligger
mellom 44 og 50 moh. Som vanlig på slike
lokaliteter lå funnmaterialet under myra, ettersom
det meste av bosetningen ble avsluttet før myrdanneisen startet. Slike teppemyrer er oftest bare vel
2000 år gamle. Da ser det ut til at klimaet ble noe
fuktigere og kjøligere slik at myrvekst startet også på
terreng som tidligere hadde vært for tørt. Myrdekket
hadde gjennomsnittlig vært omkring 1 m tykt, men
var mange steder sunket sammen til det halve på
grunn av dreneringsgrøftene. Denne forståelsen av
lagfølgen kan imidlertid være feilaktig i dette tilfellet ettersom uttørkingen av myra gjorde det vanskelig å tolke profilene.
Myroverdekningen gjorde at registrerings- og
gravearbeid ble arbeidskrevende. Dreneringsgrøftene hadde ødelagt mye av funn laget og trolig
mye av de organiske rester. Grøftene gjorde det imidlertid mulig å skaffe en billig oversikt over funnflatens utstrekning.

-2. Hvor lenge var lokaliteten i bruk?
-3. Hvordan var livet organisert på funn flaten?
-4. I hvilken grad og på hvilke måter var det
kontinuitet i bruken av boplassen innenfor
dens brukstid?

Spesielt om utgravingsmetoden
og utgravingsforløpet:
Ettersom myrmassene var så sammenråtnet, og de
ikke syntes å inneholde funnmateriale, ble de hovedsakelig fjernet med gravemaskin ned til et stykke
over det funnførende laget. Manuell fjern ing av myrmassene ville blitt for kostbart. Som på de fleste
lokaliteter i Gassprosjektet ble også her de utgravde
massene trykkspylt gjennom såld med 4 mm maskevidde (unntaksvis 2 mm). Det muliggjør at man også
kan tillegge de små gjenstandene vekt i analysen,
f.eks. ved at mangel på små gjenstander nå ikke
skyldes manglende oppmerksomhet eller letekapasitet, men virkelig skyldes at slike gjenstander manglet.
Stratigrafi:
Hele lokaliteten var dekket av et torvlag av varierende tykkelse. Det var ned i 5 cm tykkelse på de
tørre partiene inn mot bergknausene i NV, men opp i
1 m utover i den grøftede myra. Før grøftingen har
tykkelsen vært betydelig støtTe. I underkant av myrlaget var området dekket av et kullag. Dette stammer
kanskje fra en bevisst avbrenning av området for å få
det mer lysåpent og produktivt. Myr- og kullagene lå
direkte på den gamle fastmarkoverflaten der en vanlig podsolprofil var utviklet, dvs. et blekt utvaskingslag og derunder et brunt anrikningslag der mineralsaltene hadde samlet seg. Funnene lå i utvaskings- og anrikningslagene. Dette er vanlig på gamle
boplasser. Hvordan funnene har blitt begravd i rent
minerogent materiale på denne måten, er geologisk
uforklart. Men det skal huskes at mye kan hende i
løpet av 8-9000 år selv om forandringene fra ett år til
det neste er helt umerkelige.
Konstru ksjoner:
Det ble funnet flere konstruksjoner på de to gravefeltene. Detaljene rapporteres nedenfor.
Funn: T. 21626, se s. 87
Vurdering:
Kalvheiane 2 var et av de større, sammenhengende
bosetningsarealer fra steinalder her i landet. Med de
ressurser vi hadde, har vi fått ut mest mulig av

De spørsmål vi spesielt søkte svar på, var:
-l. Når ble lokaliteten først tatt i bruk?
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Tegning 2: 19 Utgravd område på Kalvheiane 2A.
Drawing 2:19 Excavated areas at Kalvheiane 2A.
lokalitetens informasjon. Som vanlig er det områdene med liten funntetthet som har fått minst oppmerksomhet. Det kommer av at arkeologien tradisjonelt har konsentrert mye av sin analyse om gjenstandene. Desto større funnmengde jo rikere vitenskapelig utbytte, har derfor vært regelen. Å konsentrere mye og kostbar oppmerksomhet om funnfauige
arealer ville derfor koste uforholdsmessig mye i en
tiltaksmotivert undersøkelse som denne.

Foto:
Svlhv: 2495/2-3,25-36,249711-37,2498/1-37 (1992)
2515/2-6,251611-36,2517/0-1 (1993).
Fargedias: 2447/7-20, 244811-20, 244911-15,
249011-2 (1992)
2449/16-20,245011-20,245111-10 (1993)
Tegninger: 1187 - 1204, 1219 - 1235
Problemstillinger:
Se den allmenne introduksjonen til Kalvheiane 2
ovenfor.

2.3.6.1. Kalvheiane 2A
Delprosjekt: l
Utgravningsår: 1992 og 1993

Spesielt om utgravingsmetoden
og utgravingsforløpet:
Utgravingsår 1992: Det ble åpnet 63 m2 dette året
(hvorav 13 m2 ikke ble ferdiggravd). Første del var 2
x 15 m og ble utvidet senere med flere ruter. Feltet var
til slutt 20 m langt og 5m bredt på det bredeste. Vi
flategravde lag for lag inntil vi helt sikkert kom under
det dypeste funnførende laget. Ved avdekking av
større flater om gangen er muligheten til å oppdage
konstruksjoner størst. Var et lag tykkere enn 10 cm,

Utrykt feltrapport:
Håkon Glørstad og Anne Haug: Rapport fra arkeologiske utgravinger 1992 (egen rapport fra hver av de
2 feltlederne).
Live Johannessen: Rapport fra arkeologiske undersøkelser 1993.
Høyde: Fixpunkt: 48,24 m
Funn: T 21626:
Navn

Område

Flint

Kvarts

K.2A

1992 K. 2
1993Gr.2
I993Gr. I
I994K.2B
S
%

28673
7347
28125
23898
88043
98

316
14
283
415
1028
l

K.2B
I

i

Bergkry st.
81
26
72
37
216

87

Bergart
283
2
9
4
298

Pimpstein
3

Slipeplate
I

Øks

Annet

Antall

I

O
O

O
O
O

O
O
O

l

1

9
5
114
134
262

29297
7394
28603
24489
89783

l
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Foto 2:6 Kalvheiane 2. Tegning av konstruksjoner.
Photograph 2:6 Drawing of profiles during excavation at Kalvheiane 2B in 1993.
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Tegning 2:20 Plan av teltring på Kalvheiane 2A.
Drawing 2:20 Plan of tent ring at Kalvheiane 2A.
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ble det delt i to lag. Feltet ble lagt der det var lite med
trær og stein, og parallelt med drensgrøfter. Alle
massene ble såldet (uykkspylt), vanligvis i 4 mm såld,
med unntak av torv og omrotet masse (lag l) som ikke
ble såldet. Fra konstruksjoner ble masser såldet i 2
mm såld. Lagene ble dokumentert med tegninger i
plan og profil, nivellementer og foto. Under gravingen
mente vi å se ni konstruksjoner, A-I, men tre av dem
ble senere avkreftet. To ildsteder og en stor steinring
(teltring) var særlig interessante. I og omkring konstruksjonene var det særlig mange funn. Den samlede
funnmengde i hele gravefeltet var også stor.
Hovedmengden var flintavslag, slik det er vanlig på
steinalderboplasser ved kysten. De fleste funn var fra
det bleke utvaskingslaget (lag 2), like under torva. Av
de 6 gravningslagene hadde de 5 øverste funn.

Lag 4: Brunsort/sort anrikningslag med jemutfelling,
ca. 10 cm. Færre funn enn lag 2-3.
Lag 5: Brunsort/rødbrun aurhelle, grusete. Så å si
funntomt.
Lag 6: Brunsort, fm nedbrutt humus, i NV-del av feItet. Litt kull. Praktisk talt funntomt.
Utgraving 1993:
Lag l: TorvIhumus blandet med grøftemasse. Noen
løsfunn i fyllmassen.
Lag 2: Utvaskningslag, helt likt lag 2 1992, 7-10 cm.
Mye funn.
Lag 3: Anrikningslag, helt likt lag 3 1992, 10cm.
Mindre funn enn lag 2.
Lag 4: Anrikningslag, sterkere jemutfelling, som lag
4 1992. Færre funn enn lag 3.
Lag 5: Aurhelle, likt lag 5 1992. Kun 2 stk. flint i laget.
Lagene er naturdannet, og ingen kulturlag er derfor
påvist.

Utgravingsår 1993: For å avgrense funnområdet fra
1992 ble sjakten forlenget med 20m mot S0 og med
bredde 2 m som før. 19 m2 i dette feltet ble gravd. I
tillegg gravde vi ferdig åtte av de 13 kvadratrnetre
som stod uferdige fra 1992-gravingen. Det var mulig
å skille ut 5 ulike lag. Det var vanskelig å følge
lagskillene fra 1992. Derfor ble det gravd mekaniske
lag på 10 cm i 1993. Tykkere lag enn 10 cm ble delt
i to lag. Rutene ble delt i kvadranter på 50 x 50 cm,
for å få bedre funnfordeling generelt, men særlig
bedre avgrensing av masser i og utenfor konstruksjoner. Det omrotete torvlaget (lag 1) ble gravd med
krafse og ikke såldet. Løsfunn fra massene ble tatt
inn. De andre lagene ble vannsåldet. På grunn av
problemer med uykkspylingen ble mye av massene
såldet i 6 mm, og noe i 2 mm. Stort sett ble fire
mekaniske lag gravd ned til funntom bunn. Under
gravingen mente vi å se fem konstruksjoner, konstr.
A-E. Etter nærmere vurdering ble tre av dem
avkreftet (C,D,E). Lagene ble tegnet i plan med konstruksjoner, og profiler ble tegnet. Det ble lagt særlig
vekt på å få gode fotografier av konstruksjoner. I S0lige del av feltet var det berg under torva, noe som
reduserte feltet. Funnmengden var også stor dette
året, noe mindre enn 1992. Største mengde var i NVlige del, mot det funnrike området fra 1992 (med teltring). Overflatisk betraktet var funnmaterialet av
samme art som tidligere.

Konstruksjoner: Utgraving 1992:
Konstruksjon A: Ildsted i lag 3. Steinsetting med
skjørbrent stein og noe flint ca. 1m NV for konstr. I.
Et gulbrunt sandlag m/leirpakning under steinene.
Fyllskifte av mørk brun og fet humus innenfor konstruksjonen. Et mulig stolpehull lå også der.
Konstruksjon B: Ildsted (?) i lag 3, likt A. Lå ca. 2m
V for A. Det var også et mulig stolpehull i B.
Konstruksjon C: Ildsted (?) i lag 3. Kantstilte steiner.
Fyllskifte likedan som A (og B). Lå ca. 4m N
for B. Det var også i konstr. C et mulig stolpehull.
Konstruksjon D: Avkreftet. Humusflekk/sotflekk
lag 3, ca. 1,5m N0 for B. Noe kull.
Konstruksjon E: Ildsted (?). Fra lag 3 til steril grunn,
ca. 1m N for D. Mangler kantstilling av steiner.
Ellers var E lik A (skjørbrent stein, kull og sandlag).
Konstruksjon F: Avkreftet. Humusflekk,ca. 1m SV
for C, lik D, i lag 2.
Konstruksjon G: Fyllskifte med lys brun humus og
sand i lag 3. To mørke sandflekker (mulige
stolpehull) i midten av området. Lå 1m SV for E og
kan ha sammenheng med hverandre.
Konstruksjon H: Avkreftet. Humusflekk (ildsted?) i
lag 2. Låg innenfor I (teltring).
Konstruksjon I: Teltring i lag 2, S0-del av feltet.
Sirkel, ca. 6 m i diam. Jevnstore steiner. Ryddet for
store steiner innenfor ringen. Mye funn i sirkelen,
særlig redskapsavfall.

Stratigrafi: Utgraving 1992:
Lag l: Torv og råhumus, blandet med grøftemasse.
Noen funn i løsmassene.
Lag 2: Gråhvitt utvaskningslag, fin sand og silt, ca.
7-10 cm. Inneholder noe kull. Mye funn.
Lag 3: Gråbrun fin silt, anrikningslag, ca. 10 cm.
Mye funn.

Utgraving 1993:
Konstruksjon A: Lys nedskjæring (stolpehull?) i lag
4. Lå innenfor teltring (I) fra 1992 i SV-lige del.
Kull og flint.

89

PROFIL

PLAN

Tegning nr. : 6

f2i

Buhaug glll'. SI bm' 11

Tegning nr.: 7

1992

Aurl" kor..mu .

Kl1tvheiolle 2 o

l'Iøre "9 !loot.dal fylke

~,~ L.q ~
J

r. J :Jr'"i:1"'~"1E

ljoløblrgoaden

..

ø~
'lUr.."

LAG !Il

112.

11jX

-----'I+)O""X'-

11;'

l

~7,,~~::~~

~'1'~
-,.....

I( (,

.:.;10'l,::.=__.

-:;'07.

-----".;.;08:.::"

I

",I

~I

()

1
t

3·

...

+

+

i

I

~ ----="C-----~I-=---------;,I-----114.
113x
111.

1~;-----I:7'0:-x

1M,

108x
N ,--

O }(I J.() 60 "lO
_1.-----._-;

Tegning 2:21 Plan av konstruksjonene A, C, E og G, med profil av østre feltkant. Kalvheiane 2A.
Drawing 2:21 Plan of construetions A, e, E and G with profile of eastem edge of the area at Kalvheiane 2A.
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Tegning 2:22 Profil av konstruksjon A, Kalvheiane 2A.
Drawing 2:22 Profile of construetion A, Kalvheiane 2A.
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2456/1-20,2457/1-20,2458/1-10 (1993)
2458/11-20,245911-20,2460/1-20,2461/120 (1994)
2462/1-20, 2463/1-9 (1994)

Konstruksjon B: Mindre nedskjæring (stolpehull?) i
lag 4, ca. 30 cm N for A (samme rute). Ikke kull.
Konstruksjon C: Avkreftet Steinklynge uten klar
avgrensing i lag 4,3 m N for B.
Konstruksjon D: Avkreftet. Liten mørk nedgraving/
humusflekk i lag 3,1 mS for I (teltring).
Konstruksjon E: Avkreftet. Lys sandlomme i auren,
Ca.7 m Sø for D.

Tegninger: 1091 a, 1205 - 1218, 1239 - 1271
Spesielle problemstillinger:
Dette feltet sØr for den østligste av de to knausene
ble åpnet for å avgrense boplassområdet mot øst og
for å undersøke om bosetningen var særlig konsentrert også i ly av denne knausen.

Kort om funnene:
Funnmengden var på flere tusen gjenstander hvert år
(oversiktstabell ovenfor). Enkelte kvadratmeter-ruter
hadde over 1000 gjenstander pr. lag.

Spesielt om utgravingsmetoden
og utgravingsforløpet:
Utgraving 1993: Det ble målt opp et felt på 7 x 7 m.
Av dette ble tre sjakter på 2 x 7 m avtorvet, med to
profilbenker på 0,5 x 7 m mellom. Dermed ble 42 m2
avtorvet i første omgang. Sjaktene fikk nr. l, 2 og 3.
Feltene ble lagt ø-v. Senere ble en ny sjakt på 2,5 m2
lagt mot V. Den ble kalt sjakt 4. Slik ble det totalt
avtorvet 44,5 m2 • Furutrær var tidligere hugget ned.
Store stubber og røtter ble fjærnet under avtorvingen. Dette skapte noe ødeleggelse av lag l. Vi benyttet ruter på 50 x 50cm under selve gravingen, og
lagene ble gravd mekanisk på 5 cm fordi vi hadde
erfart hvor vanskelig det var å følge lagskiller.
Massene ble vannsåldet, noe i 2 mm, men for det
meste i 4 mm. Hvert mekaniske lag og profilene ble
tegnet, fotografert og nivellert. Åtte steinsettinger
kom frem og ble tolket som konstruksjoner, nr. 1-8.
To av dem, nr. 3 og 7, ble etter hvert avkreftet.
Konstruksjonene ble snittet og tegnet i profil. Tre av
disse steinsettingene (ringene) kunne tolkes som ildsteder. Det meste av funnene fra feltet var flint,
særlig avslag etter redskapsproduksjon. Torvlaget
hadde noen løsfunn, ellers var det funn i seks
mekaniske lag. Noe av flinten var brent, både innenfor og utenfor konstruksjonene.

T21626 Utgraving 1992: Flint, kvarts, kvartsitt,
bergkrystall, jaspis, annen bergart, pimpstein.
Jordprøver, kullprøver, hasselnøtteskall.
T21626
Utgraving
1993:
Flint,
kvarts,
kvartsitt,bergkrystall, jaspis, skifer.
Oker, ku li prøver, pollenprøver.
I SØ-enden av feltet ble det tatt ut pollenprøve
(søyle) av myra og kullprøve Uordprøve) av kull-lag
under torva.

Vurdering:
Etter såpass stor flateavdekking på de to årene,
kunne man danne seg et bilde av Kalvheiane 2A.
Boplassen har ligget i ly aven liten bergknaus, på en
lav sandrygg. Denne ryggen strekker seg ut i myra
mot V som antagelig var ferskvann da folk bodde
der. Flere strukturer er kommet frem. Jordmassene
innenfor konstruksjonene skiller seg fra lagene utenfor. Mye funnmateriale er knyttet til konstruksjoner,
særlig innenfor teltringen. Ildsteder og teltring, samt
spredning av store mengder flintmateriale, viser at
lokaliteten er brukt av familiegruppen.

2.3.6.2 Kalvheiane 2B

Utgraving 1994
Feltet ble utvidet mot N, ø og V med til sammen 32
m2. I tillegg ble 1,5 m2 av den ene profIlbenken fra
1993 gravd, slik at man totalt gravde 33,5 m2 • øst for
feltet ble det tatt 7 prøvestikk for å se om det var en
sammenheng med Kalvheiane 3. Rutene ble gravd
etter samme metode som året før. På det dypeste var
det som mest 11 lag. Tegning, fotografering og nivellering ble utført som i 1993.
Som i 1993 ble det lagt vekt på god dokumentasjon
av konstruksjoner, og jord- og kullprøver ble tatt inn.
Konstruksjonene fra 1993 (6 stk.) ble videre utgravd.
Fire nye konstruksjoner ble avdekket i 1994 i det

Delprosjekt: I
Utgravingsår: 1993/1994
Utrykt feltrapport:
B. K. Fønstelien: Rapporter fra de arkeologiske
undersøkelsene 1993 og 1994.
Foto:

Sv/hv: 2518/0-37,2519/1-34 (1993)
2532/1-37, 2533/0-37, 2534/1-37, 2535/0-36
(1994)

Fargedias: 245 III 1-20, 2452/1-20, 2453/1-20,
2454/1-20,2455/1-20 (1993)
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utvidete feltet. De ble tolket som l teltring, 2 ildsteder og l tuft. Funnene var for det meste flint, særlig
avfall etter redskapslaging. Det var funn i lagene IlO, men mest i lag 1-6. Noe av flinten var brent.
Torvlaget hadde en delløsfunn. De sju prøvestikkene
ble tatt utover til ca. 30 m avstand fra feltets Ø-side.
Det nænneste, ca. 3 m mot ø, hadde 1229 funn. Ca.
30 m mot Ø var det ett funntomt prøvestikk.
Under hele feltarbeidet 1994 var det full anleggsvirksomhet nær lokaliteten. Dette krevde sikkerhetsrutiner som hemmet arbeidet noe. Den lette
adkomsten som anlegget medførte, gjorde at særlig
mange besøkende kom denne sommeren.

steiner og brent flint. Ellers ikke skille på jordmassen i og utenfor konstruksjonen.
Konstruksjon nr. 2: Steinsetting like inntil konstr.
nr. l i sjakt 3. Bestod av 3 kantstilte steiner og l
liggende. Kan ha sammenheng med nr. 1.
Konstruksjon nr. 3: Avkreftet.
Konstruksjon nr. 4: Steinring like Ø for konstr. nr.
2 i sjakt 3. Ca. 20 stk. knyttneve-store steiner i ring
på ca. 1,5 m i diam. I ringen låg 3 store steiner. En
av disse hadde slipe- eller huggespor. (funn nr. 483).
Konstruksjon nr. 5: Tre steinringer i sjakt 2, SV for
konstr. 4. Ringene bestod av steiner på 15-20 cm
diam., delvis kantstilte. Diameter på ringene var ca.
50 cm. Ikke påvist lagskilIe inne og utenfor sirklene,
men mye brent flint innenfor.
Konstruksjon nr. 6: Steinring i sjakt 3, 3 m S for
konstr. nr. 4. Fem kantstilte steiner, 15-20 cm i diam.
Ringen var 50 cm i diam. Kan tolkes som et mulig
ildsted.
Konstruksjon nr. 7: Avkreftet.
Konstruksjon nr. 8: Ildsted i sjakt 2. Fire kantstilte
mellomstore steiner, 15-20 cm i diam. Sirkelen var
40 cm i diam. Den ene kantstilte steinen var en stor
jaspisknoll. Bunnen var fylt av kull.
Kullprøve (nr. 10) ble tatt. Under kullaget lå et
sandlag.
Utgraving 1994:
Konstruksjon nr. l: Teltring i utvidet sjakt 3. Ringen
var 3m i diam., og bestod av stein på 10-15 cm i
diam. Konstruksjon nr. 2+4 fra 1993 var innenfor
ringen. En god del funn.
Konstruksjon nr. 2: Ildsted, mellom sjakt 2+3. Ring
av fire kantstilte, skjørbrente steiner.
Kullprøve (nr. 15) ble tatt.
Konstruksjon nr. 3: Avkreftet.
Konstruksjon nr. 4: Ildsted i utvidet sjakt 3. Ring av
store, skjørbrente steiner på ca. 40 cm i diam.
Lys sandjord og kull i ildstedet, mørk jord utenfor.
Kullprøve (nr. 11) ble tatt.
Konstruksjon nr. 5: Tuft i utvidet sjakt 4 mot V. En
voll-fonnasjon som dannet tuftvegg. Innenfor
var en brolegning. På innsiden var det også kraftig
myrdannelse. Jordprøve nr. 10) og pollensøyle ble
tatt ut. Noen funn inne i tuften, men området var
merkbart mindre funnrikt, og virket ryddet for stein.

Stratigrafi:
Hele feltet var dekket aven vel utviklet podsolprofil.
Med unntak av litt trekull var de organiske restene
fra bosetningen vitret bort. Det kunne grovt sett
skilles ut 5 ulike lag: Torvlag, kull-lag, utvaskningslag, anrikningslag og aur. Deler av feltet hadde
enda 2 lag: Forvitringslag og sanddyne. I tillegg
fantes noen steder et uklart lyst, fett lag.
Torvlaget: Varierte i tykkelse fra 5-20 cm, tykkest
i V, tynnest i N mot berget.
Kull-laget: Ca. 0-5 cm, direkte under torva. Kan
stamme fra lyngheibrenning.
Utvaskningslaget: Ca. 5-10 cm, lys sandblandet
leirjord. Noen kull- og humuslinser.
Laget var funnrikt.
Forvitringslaget: Ca. 3 cm, lysgrå sand og grus
over grunnfjell.(S-ende av sjakt 1, under kull-laget)
Anrikningslaget: 10-15 cm, rødbrunt. Brunere mot
bunnen. Inneholdt silt, sand og mye stein. Noe jemutfelling i bunnen. Laget hadde mange funn.
Aurhelle: Tynt lag over grunnfjell. Inneholder grus
og jemutfelling. Funnmengden var avtagende, men
gjenstandene større.
Sanddyne: Tynt sandlag i deler av feltet, 0-7 cm
tykt. Bestod av lys fuktig sand direkte under kulllaget. Laget var funnrikt, særlig i konstruksjon nr. 8 i
sjakt 2. (kullprøve nr. 10, 1993 tatt fra konstruksjon nr.
8). I 1994 ble et kull-lag observert i samme område i
sjakt 2. Ku II prøve nr. 22 (1994) ble tatt av laget.
Lag mJuklar tolkning: Et lyst, fett lag like under
torva. Laget var usammenhengende. Laget liknet
tilsvarende lag på Kalvheiane 3 og Kvennabekken 2.
Laget ble tolket som råtnet bjørkenever(mulig
golvlag). Jordprøvene 3 og 17 ble tatt her (1994).

Kort om funnene: T 21626:
Funnmengden er på over 20 000 gjenstander hvert år.
Nesten alt er flint. I materialet inngår knakkesteiner,
hasselnøttskal1, oker og skjell. Se ellers oversiktstabell ovenfor.
Vurdering:
Konstruksjonene var av samme art som på

Konstruksjoner:
Utgravingsår 1993:
Konstruksjon nr. l: Mulig ildsted i sjakt 3. 6
kantstilte steiner i sirkel på 75 cm diam. Skjørbrente
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Tegning 2:23 Plan av lag 4 (toppen), Kalvheiane 28.
Drawing 2:23 Plan of layer 4 (the top), Kalvheiane 28.
Kalvheiane 2A. Også funnmaterialet liknet det på
Kalvheiane 2A. Siden de to delen av Kalvheianelokaliteten ligger nær hverandre og like høyt over
havet, er det sannsynlig at de delvis har vært i bruk
gjennom samme tidsrom. Funnene av redskaper og
høyden over havet tyder på tidlig etteristid, dvs.

Tegning nr. B

1993

Bopla.~

9500-10000 år tilbake. Den store funnmengden
spredt over området tyder på bruk av boplassen i
lang tid. Har hele området vært i bruk samtidig, kan
den store utstrekningen bety at mange mennesker har
oppholdt seg på stedet samtidig. Tuft og teltring viser
etablert bosetning.
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Tegning 2:24 Oversiktsplan av noen konstruksjoner, Kalvheiane 28.
Drawing 2:24 Layout of some constructions, Kalvheiane 28.
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Foto 2:7
Kalvheiane 2.
FLintspiss. Foto:
Per E. Fredriksen,
NTNU,
Vitenskapsmuseet.
Photograph 2:7
Kalvheiane 2.
Flint tip. Photo:
Per E. Fredriksen,
NTNU, Museum
of Natural History
and Arehaeology.
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Foto 2:8
Kalvheiane 2.
Retusjert flintspiss eller skjæreredskap av flint.
Foto: Per E.
Fredriksen,
NTNU,
Vitenskapsmuseet.
Photograph 2:8
Kalvheiane 2.
Retouehed flint
tip. Photo: Per E.
Fredriksen,
NTNU, Museum
of Natural
History and
Arehaeology.
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Tegning 2:25 Profil gjennom mange kultur/ag,
Kalvheiane 2B.
Drawing 2:25 Profile of many eultural layers,
Kalvheiane 2B.

Foto 2:9
Kalvheiane 2.
Avslag av
bergkrystaLL. Foto:
Per E. Fredriksen,
NTNU,
Vitenskapsmuseet.
Photograph 2:9
Kalvheiane 2.
Flake of roek
erysta/. Photo:
Per E. Fredriksen,
NTNU, Museum
of Natural History
and Arehaeology.
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Tegning 2:27 PrØvestikk og
utgravde områder på Kalvheiane 3, 1993 og 1994.
Drawing 2:27 Test plots and
excavated areas at Kalvheiane 3,
1993 and 1994.

It.

Teyningnc1

•• ,

jj.1"~

t!\Inl;il"ji

AIHt lr;H1

St

trJl.

H

JlI~

""elt: Qlj A.,4ul ':rUt.t

t~

19),.1:
1S~.l.

'r.. .

. ,1ikk

,'''flU

\y~JI.

;;Jrnf.,li

";,, nr,.ftt-"rr.ulrllr.f~.oJ;.lu,r.,i1

Fo-U....nll:

Q

r

f"aI1(Tf1i.

ff..a)I.1

Tegning 2:28 Kalvheiane 3,
nordre felt. Overflaten av lag 2
og nordvestre profiler.
Drawing 2:28 Kalvheiane 3,
northem field. The surface of
layer 2 and northwestern profiles.
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2.3.7 Kalvheiane 3

37,2537/1-37

Delprosjekt: 2
Utgravingsår: 1993, 1994.
Utrykt feltrapport:
Vivian Wangen: Kalvheiane 3, Tjeldbergodden
1993.
Stephen K. Wickler: Kalvheiane 3, Tjeldbergodden
1994.

Fargedias: 2425/1-20, 2426/1-20,
2428/1-20,2429/1-20,2430/1-10
Tegninger: 1092, 1272-1302

Spesielle problemstillinger:
De spesielle problemstillingene som vi ønsket at
utgravingen av Kalvheiane 3 skulle gi svar på, kan
inndeles i fire:
l. Å tidfeste boplassen og plassere den i tid i forhold
til andre boplasser på Tjeldbergodden.
2. Å bestemme om bruken av boplassen bestod aven

Høyde fixpunkt: 29,37 m
Foto:
Svlhv: 2496/22-23, 2514/0-20, 2515/1-21, 2536/1-

~~UTENETT~
O

". __- _

-

-

2427/1-20,

_ _----'

N

1
TJELDBERGODDE

Tegning 2:26 Utgravd område på Kalvheiane 3.
Drawing 2:26 Excavated area at Kalvheiane 3.
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Utgravi ngsområde

1994

Utgravingsområde

1993

anleggsarbeidet i mellomtiden var dette ikke mulig.
De rutene som ikke ble utgravd til bunns i 1993 i
nordre felt, ble ferdig undersøkt i 1994.

eller flere faser og undersøke intensiteten i bruken.
3. Å prøve å bestemme boplassens funksjon gjennom eventuell forekomst av strukturer som ildsteder
og steinringer og undersøke deres sammenheng med
fu nnmaterialet.
4. Å undersøke fordelingen og bruken av ulike materialtyper, f.eks. hvor steinredskapene ble produsert
og reparert. Her er forholdet mellom funnrike og
funnfattige områder av betydning.

Stratigrafi:
Storparten av utgravingsfeltet hadde denne stratigrafien:
Lag O: 0-15cm tykt, masse fra dreneringsgrøfter,
hovedsakelig grå sand.
Lag I: 10-30 cm tykt, torv. Flere områder med
kull, mest tydelig i bunnen av torvlaget.
Lag 11 lag 2: Overgangen mellom torv (lag 1) og
øverste del av utvaskingslaget (lag 2). Laget var 1-3
cm tykt og bestod av rester av torvlaget ned mot
overgangen til lag 2. I nedre delen av torven fantes et
lag av finkornet siltaktig grå masse iblandet spredt
kull og større felter med gule, meget humus- og fettholdige masser som til dels var smørbare.
Lag 2: 0-5 cm under torvlaget (lag 1). Det bestod i
hovedsak av utvaskingslaget som utgjordes av lysgrå
sand, blandet med noe grus og med til dels mye
stein, 5-20 cm store.
Lag 3-6: 5-25 cm under torvlaget (lag 1).
Anrikningslag, som bestod av grusblandet sand med
til dels mye stein, 5-20cm store. I lag 5 var jernutfellingen større og massene var tilnænnet aur.
I NV var massene noe mørkere enn ellers, trolig pga
større fuktighet. Både torven og lag IIlag 2 var her
tykkere. LagIIlag 2 ble derfor gravet i kvadranter i
en del av rutene. Disse rutene hadde også stor funntetthet. Undergrunnen utgjordes i dette området av
berg, noe som har gjort at utvaskingen her var mindre enn andre steder i feltet. Funnmengden var stor i
bergsprekkene, og det ble her gravet et sjette lag.

Spesielt om utgravingsmetoden
og utgravingsforløpet:
Boplassen ble registrert ved forundersøkelsene
1988 (Søborg 1990 s.52-54). Den lå ca. 27-39 moh.
En stor del av lokaliteten er ødelagt av tidligere
grøfting. Før gravingen i 1993 fjernet grunneieren
skogen, og torv laget ble fjernet med gravemaskin.
Dreneringsgrøftene og massen som var oppkastet
ved gravingen av dem, skapte en del problemer ved
utgravingen.
27,5 m> fordelt over et 83m2 stort areal ble utgravd
ned til undergrunnen i 1993 og 1994. I tillegg ble et
større areal avtorvet i 1993. Det ble også gravet 13
prøvestikk i 1993 og 8 i 1994 for å avgrense
boplassen bedre. For at ikke lagene skulle bli
forstyrret ble maskin ikke brukt ved avtorvingen i
1994.
Med unntak av overgangslaget lag l/lag 2, som ble
gravet i hele kvadratmeterruter, ble alle rutene gravd
i kvadranter dvs. V4 kvadratmeter-ruter. Overgangslaget lag l/lag 2 ble gravd stratigrafisk for å rense
fram laget under. Øvrige lag ble gravd mekanisk i lag
med 5 cm's tykkelse. Alle utgravde masser ble
vannsåldet i såld med maskevidden 4mm.
I de supplerende prøvestikkene fantes mye vannrullet materiale i flaten opp mot Kalvheiane 2. Mye
kan derfor være materiale fra Kalvheiane 2 som ble
erodert ut mens stranden trakk seg nedover. Ettersom
det nordøstre området av lokaliteten syntes mest
urørt, ble utgravingen konsentrert der i 1993,
nærmere bestemt til de to nordlige brinkene.
Utgravingen i 1993 ble delt i tre etapper.
Gravingen ble stoppet etter hvert som det ble klart
at den foregikk i områder uten strukturer eller konstruksjoner og hvor funntettheten var lav.
Kontrollruter og utvidelser ble gjort underveis alt
etter behov. Det ble ikke tid til å grave alle ruter i
etappe Il og III til bunns i 1993.
I 1994 ble utgravingsområdet utvidet i den sØrvestre delen av det nordre feltet pga den store funnmengden inntil dette området. Opprinnelig var det
tenkt å utvide utgravingsområdet også mot sør i det
søndre feltet. Pga av dumping av masse her ved

Konstruksjoner:
Ettersom området var så steinrikt, var det vanskelig å
se eventuelle konstruksjoner. Sikre konstruksjoner
ble heller ikke funnet. To groper ble tolket som
rotvelter. Flate steiner orientert vertikalt, kan skyldes
menneskelig virksomhet, men det var ikke mulig å se
at de tilhørte noen bestemt type konstruksjon.
Kantstillingen kan derfor like gjerne være en
frostvirkning. Et område med lysere sand nær et
område med høy funntetthet kan ha tilhørt en konstruksjon.
Funn: T. 21666 og T. 21720, se tab. nederst s. 98.
Funnmengden var størst i lag 2 og 3 og avtok
nedover lagene. Den vestre delen av nordre felt
hadde flest funn. Funnmengden var størst i etappe 3,
1993. Funnmaterialet bestod hovedsakelig av
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Foto 2: 11 Kalvheiane 3.
Knakkestein for matbearbeiding
eller tildanning av stein redskap.
Foto: Per E. Fredriksen, NTNU,
Vitenskapsmuseet.
Photograph 2:10 Kalvheiane 3.
Pounding stone for food preparation or making of stone tools.
Photo: Per E. Fredriksen, NTNU,
Museum of Natura/ HistOlY and
Archae%gy.

Foto 2: 10 Ka/vheiane 3. Slipep/ate for steinredskap. Foto: Per E.
Fredriksen, NTNU, Vitenskapsmuseet.
Photograph 2:10 Ka/vheiane 3. Grinding suiface for stone too/s.
Photo: Per E. Fredriksen, NTNU, Museum of Natural History and
Archaeology.

flintavslag. Det ble også funnet mange kjerner. Det
var ingen tydel ig forskjell mellom typer arte fakter,
råmateriale eller størrelsen på avslagene i de ulike
lagene.
Funntettheten var i gjennomsnitt ca. 100 gjenstander per kvadratmeter i de utgravde 83 m 2 • Det er
ca. fem ganger så mye som beregnet i prognosen

etter førundersøkelsene (Søborg 1990 s.54). Nå ble
riktignok utgravingene konsentrert om de funnrikeste områdene.
Trekull ble funnet og samlet inn fra lag 1/2,3,4 og
5. Hasselnøttskall ble funnet og samlet inn fra lag 2
og 3.

Funn: T.21666 (1992)
T.21720 (1993-1994)
Lag

Flint

1/2
2
3
4
5
6
Opprens
profiler
Løsfunn
Prøvestikk
Sum
%

1424
3210
2073
928
300
119

Berg-krys
-tall
15
18
12
5

Rød
oker

Sandstein

4
13
4
2

3
l

l

Slipestein

SkifeI' Knakkstein

2

l

3

l

Pimpstein

l

Kosestein

Sum

1447
3245
2095
935
301
119

J

l

35
43
60
8192
98,88

Bergart

35
44

l

50
0,60

5
29
0,35

7
0,08

l
0,01

3
0,04
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l
0,01

l
0,01

l
0,01

l
0,01

I

65
8286
100%

Kalvheiane 2. Det ble gravd i 10 cm tykke,
mekaniske lag, og kvadratmeter-rutene ble delt i
kvadranter. Medregnet torven ble det opp til 6 slike
lag. Massene, unntatt torv, ble vannsåldet i 4mm
såld. Store nedbørmengder under det meste av
utgravingen vasket ut mye av lagene og ødela profiler. Foto ble tatt av plan og profiler, men tegninger
bare i plan. Det ble avdekket to ildsteder (A og B).
De uheldige graveforholdene gjorde det særlig
vanskelig å konstatere ildstedenes karakter sikkert.
Det ble tatt ut kullprøver. Det ble gjort funn fra alle
lagene under torven, og noen også fra underkant av
torven. En grøft ble maskingravd . gjennom skjellbanken nordøst for boplassen. Grøfta ble raskt fylt av
vann. Ressursene tillot ikke drenering og videre
undersøkelse av faunaen og menneskenes utnyttelse
av forekomsten. Muligens var skjellbanken ikke
noen naturdannelse men en avfallshaug fra en
boplass. Gravingen 1993 ble avsluttet uten at
Kalvheiane 5 på langt nær var ferdig gravd.
Utgravingsår 1994: Vi åpnet nye 8 m2 for å
avgrense boplassflaten mot N, og nye 12 m2 for å
avgrense mot V. Prøvestikk 27B lå inne i dette nye
feltet. Rutene ble gravd som året før, og massene
såldet likedan. Toppen av gravde mekaniske lag ble
tegnet og fotografert. Også profiler ble tegnet. Mye
nedbør også i 1994 gjorde det vanskelig å forstå både
lagfølgene og konstruksjonene fordi jordsmonnet ble
vasket bort og strukturer utvisket. Også i 1994 ble
det gravd i opptil 6 mekaniske lag på 10 cm hvert.
Det var funn i alle utgravde lag under torven (Il-VI).
Funnene fra 1994 hadde uvanlig stort innslag av redskaper. En sirkel av store steiner, konstruksjon C, ble
tolket som ildsted. Det ble tatt tre nye prøvestikk
(mot ø og V) for å få en tydeligere avgrensing. Alle
var negative. Den nyanlagte adkomstveien til prosessanlegget berørte skjellbanken som ble beskrevet i
1993. 3 skjellprøver ble tatt inn.

Vurdering:
Utgravingene gir mulighet til å svare på de spesielle
problemstillingene om kronologien på boplassen og
forholdet i tid til andre boplasser. Både funnmateriale og '''C-dateringer av det organiske materialet vil
være til hjelp her. Dette vil også kunne svare på om
boplassen var brukt i en eller flere faser og hvordan
intensiteten i bruken var. Det vil neppe være mulig å
bestemme hvordan boplassen har vært brukt ut fra
konstruksjoner, ettersom den steinrike undergrunnen
gjorde det vanskelig å fInne slike. Her vil heller funnmaterialet og beliggenheten i terrenget være til hjelp.
Fordelingen av funnene vil trolig også kunne svare
på spørsmål om hvordan ulike deler av boplassen har
vært brukt.

2.3.8 Kalvheiane 5
Delprosjekt: 1
Utgravingsår: 1993/1994
Utrykt feilrapport: Live Johannessen 1993/1994.
Foto:
Svlhv: 2517/ 11-23 (1993), 2529/1-37,2530/1-37,
2531/ 1-7 (1994)
Fargedias: 2430/ 11-20,2431/ 1-2 (1993)
2431/ 3-20,2432/1- 20, 2433/ 1-20, 2434/
1- 20 (1994)
Tegninger: 1093, 1236 - 1238, 1303 - 1308
Høyde tixpunkt: 52,30 m
Spesielle problemstillinger:
Boplassen ligger bare 4 m høyere enn Kalvheiane 2
og med et tydelig funntomt område i mellom.
Muligheten for bosetning har derfor oppstått omtrent
samtidig begge steder. Når begge ble tatt i bruk, kan
det tyde på at de er brukt av grupper med ulik tradisjonsbakgrunn. 120 m nordøst for lokaliteten ble det
ved boring oppdaget en skjellbanke.

Stratigrafi:
En samlet vurdering av jordlagene:
-Torvlag, varierende fra 10-55 cm tykkelse, tykkest
mot V.
-Gul/grønn leire med humus, kullbiter og ubestembart organisk materiale. Laget var 10-20 cm tykt. Det
er mulig at laget inneholder restene av et nevergulv
fra en huskonstruksjon, slik det kunne konstateres
andre steder på Tjeldbergodden. Jordprøve ble tatt ut
for om mulig å klarlegge dette senere. Mye av
massen i laget var lys brun-grå sand og silt. l
skiveøks av flint ble funnet. Denne redskapstypen er
i bruk allerede i den tidlige etteristid i Norge.
-Lys brun sand og silt, noe kull. Ca. 15 cm.

Spesielt om utgravingsmetoden
og utgravingsforløpet:
Utgravingsår 1993: 12 m2 ble åpnet (3m N-S, 4m øV). De positive prøvestikkene lå på rekke ø-V.
Prøvestikk 25B lå inne i feltet. Feltet ble strakt ut
mot V for å avgrense boplassen. Flateavdekking for
å fmne konstruksjoner var viktig for å skaffe sammenlikningsgrunnlag til konstruksjonene på
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Tegning 2:29 Utgravd
område på Kalvheiane 5,
Drawing 2:29 Excavated
areas at Kalvheiane 5.
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Tegning 2:30 Terrengdetaljer, prøvestikk og
utgravd område på Kalvheiane 5.
Drawing 2:30 Terrain details, test pits and
excavated areas at Kalvheiane 5.
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Funn: T 21685:

Flint

K vartslkvartsitt

219
2710
1778
2424
2493
691
10315
99

2
4
20
7

Lag

I
Il

III
IV
V
VI
Santall
%

Bergkrystall
l

l

9
6
3
2

2
36

22

Jaspis

Andre materialer

l

l

2

2
l

l

3

4

Santall

222
2725
1808
2435
2496
694
10380

Dessuten foreligger jordprøver, kullprøver og skjelJprøver.

Boplass
Kalvheiane 5
Tjeldbergodden
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Tegning 2:31 Kalvheiane 5,
vest-delen av utgravingsfeltet. Toppen av lag JJJ og
vestprofilen.
Drawing 2:31 Kalvheiane 5,
western section of eXCQVQtion site.

Foto 2:12 Kalvheiane 5 i 1994. Sålding av utgravde masser med trykkvann.
Photograph 2: 12 Kalvheiane 5 in 1994. Sieving of excavated material with high-pressure water.

-Mørk brun sand, grovere. Tykkelse 10-12 cm. Mørk
aurhelle i sørvestlige del.
-Rød-brun aur/grus. 7-13 cm tykkelse.
-Brun-grønn aurhelle, steinhardt lag.
Lagenes skiftende tykkelse over lokaliteten gjorde at
skillene mellom dem ikke kunne følges i utgravingslagene. Dette problemet er vanlig fordi de pedologiske prosessene forløper ulikt i ulike deler aven
terrengflate: Eksempelvis kan "utvaskingslaget"
være av høyst ulik tykkelse innenfor små områder.
Visstnok kan også dets alder være ulik og uavhengig
av tykkelsen. Å følge dette lagets nedre avgrensing i
en utgraving vil derfor oftest være av liten verdi for
tidsbestemmelsen.

Konstruksjoner:
Konstruksjon A 1993: Mulig ildsted i lag 4. Stående
steiner i sirkel (1 stk. brent flint).

Konstruksjon B 1993: Mulig ildsted i lag 4. Sirkel av
småstein (kullprøve).
Konstruksjon C 1994: Mulig ildsted i lag 2-3. Sirkel
av store steiner. Diameter på konstr. er ca. 2 m.

Vurdering:
Arbeidet i 1993 ble ikke ferdig, og boplassen ble
ikke avgrenset. Med den videre utvidelse av feltet og
prøvestikkene i 1994 ser det ut som sel ve den funnførende flaten ble bra avgrenset. Bosetningens
inndeling i tidsfaser var det vanskelig å bedømme
fordi det organiske materialet fra bosetningen var
bortråtnet. Det ble funnet øks, skrapere, kniver og
bor av flint, foruten ca. 10 000 avslag. Ved sin variasjon viser gjenstandsmateriaJet at folk har hatt
mange aktiviteter på lokaliteten, så som overnatting,
matlaging og bearbeiding av skinn og bein.
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Foto 2:13 Kalvheiane 5. Flekker (tynne, smale
avslag) av jlint.
Foto: Per E. Fredriksen, NTNU, Vitenskapsmuseet.
Photograph 2:13 Kalvheiane 5. Flint blades (thin,
narrow refuse). Photo: Per E. Fredriksen, NTNU,
Museum of Natural History and Archaeology.
Foto 2: 14 Kalvheiane 5. Skiveøks av jlint.
Foto: Per E. Fredriksen, NTNU, Vitenskapsmuseet.
Photograph 2: 14 Kalvheiane 5. Flintjlake axe.
Photo: Per E. Fredriksen, NTNU, Museum of
Natural History and Archaeology.

2.3.9 Kvennabekken 2A, 28 og 3
Delprosjekt: 2
Utgravingsår: 1992, 1993
Utrykt feltrapport:
Lars Forseth: Rapport over registreringer og prøvegravninger på Tjeldbergodden våren 1992.
Vivian Wangen: Rapport over undersøkelsene av
lokal itetene Kvennabekken Ila, Hb og III høsten
1992.
Vivian Wangen: Rapport fra utgravningen av
Kvennabekken Ila, Hb og III, TjeJdbergodden 1993.

Spesielt om utgravingsmetoden
og utgravingsforløpet:
Kvennabekken 2 og 3 ble funnet ved registreringen
våren 1992. Det ble da også gjort en prøvegraving i
K vennabekken 2. Utgravingen og den nærmere
avgrensingen av lokalitetene fortsatte høsten 1992
og våren 1993. Kvennabekken 2 ble samtidig delt i
to lokaliteter, 2a og 2b, ettersom det viste seg å være
et område med negative prøvestikk mellom de positive prøvestikkene. Området hvor prøvesjakten var,
ble kalt 2a. Ettersom de tre lokalitetene nær utløpet
av Kvennabekken i sjøen ligger så nær hverandre,

Foto:
Svlhv: 2507/3-12, 250911-36, 251011-7, 251311-23
Fargedias: 244311-20, 2444/1-20,
244611- 20, 2447/1-6
Tegninger: 1094, 1309-1343

beliggenheten ventet vi at vi her skulle finne de yngste boplassene på selve Tjeldbergodden. Det var derfor spesielt viktig å undersøke om boplassene var
rene fangst- og samJeboplasser eller om vi her kunne
spore et begynnende husdyrhold og åkerbruk. Vi
ønsket å finne ut om vi kunne spore en bevisst pleie
av naturen for å øke avkastningen av det som vokste
her. På samme måte ønsket vi å se om det var mulig
å spore om det var gjort tiltak for å lokke til seg vilt.
Pga. disse spørsmålene ble det tatt ut en torvsøyle i
myren V for Kvennabekken 2b. Denne er analysert
og resultatene rapporteres i kap. 6.2.8.

2445/1-20,

Spesielle problemstillinger:
Lokalitetene er de lavestliggende av de kjente
boplassene fra steinbrukende tid på Tjeldbergodden.
Kvennabekken 2a og b ligger 17-18 moh., mens
Kvennabekken 3 ligger 11-12 moh. Pga den lave
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Tegning 2:32 Utgravd område på
Kvenna-bekken 2a, 2b og 3.
Drawing 2:32 Excavated area at
Kvennabekken 2a, 2b and 3.
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startet derfor å grave denne
boplassen i mekaniske lag med 10
cm's tykkelse. For å få bedre kontroll over hvordan funnmengden
avtok nedover i lagene overgikk
vi til lag med 5 cm's tykkelse.
Denne gravingsmåten ble etter
hvert også benyttet på 2a og 3.
Massen ble såldet i såld med
maskevidden 4mm. Det ble gjort
testsålding med såld med maskevidden 2 mm. Ettersom prøvesjakten inneholdt få funn, ble det
åpnet en kvadratmeterrute av gangen. Hvis det ble funnet strukturer skulle gravingen stoppes til
fordel for overgang til graving av
nærliggende ruter til samme nivå.
Alle tre boplassene ble gravet på
denne måten.
På Kvennabekken 2b ble det
gjort et unntak fra den beskrevne
TJELDBERGODDEN
p4-~F-=--:':'::":::-.:v
---:--"
utgravingsmåten, da det ble
Boplass
-_ . ...- ...
gravet
en ca. 14 m lang sjakt med
Kver nobekk!'n 20, 2b og 3
maskin inn i myra_ Myra viste seg
beskrives utgravingene i disse boplassene samlet.
å ligge på en gammel strandterrasse, og sjakten ble
Storparten av lokalitetene ligger på vestsiden av
gravet på kanten av terrassen. Pga problemer med
Kvennabekken. Også innenfor et smalt belte på østdrenering av sjakta ble det gravet en dreneringsgrøft
siden av bekken ble det gjort positive prøvestikk. Før
mot NV fra den nordre profilveggen, dvs. omtrent
utgravingen startet i 1993 ble området ryddet for
vinkelrett mot prøvesjakten. Prøvesjakten ble gravet
skog.
i forlengelsen aven linje langs hvilken det var gjort
Kvennabekken 2 ligger på et tørt høydedrag. 2a
utgravinger i lokalitet 2a og b. Det ble da mulig å
ligger nærmest bekken, mens 2b ligger lenger mot en
sammenligne
jordbunnsforholdene
helt
fra
myr i vest. Den vestligste delen av 2b ligger i selve
Kvennabekken i ø til og med myren i V. l sjakten i
myren. Kvennabekken 2 avgrenses i nord aven
myra ble det tatt ut prøver til sålding langs søndre
bergrygg, i vest skrår terrenget ned mot en myr. Mot
profilvegg og i dreneringssjakten i den vestre profilsØr og øst avgrenses lokaliteten av myr.
veggen. Massene ble tatt ut fra to nivåer, og for hver
Prøvesjakten fra 1992 viste en ordinær podsolpro2 m langs profilveggene.
fil uten spor av kulturlag. l 2a ble de naturlige lagene
gravet stratigrafisk i starten, hvis lagene ikke var
Stratigrafi:
tykkere enn \O cm. Lag som var tykkere ble gravd
K vennabekken 2a
mekanisk. l 2b var det vanskelig å skille ut de
Stratigrafien på 2a var vanligvis (fra topp til bunn):
naturlige lagene, ettersom massen var så fuktig. Vi
Torv
I

·,,~.r

l
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Boplass
2a
2a
2a
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
3
3
Prøvestikk
Sum
%

Lag

Fline

1
2
3/4
Torv/1
1
2
3
4
Opprens
profil
Løsfunn
1
2

103
4
2
111
868
340
41
9

Kvarts/
kvartsitt

Skifer

Knakkestein

1+4

2+1

1

1
1
8
1
71
1559
99,37

5
0,32

Lag 1, uvaskingslag av fm grus.
Lag 2, anrikningslag av grov grus.
Undergrunnen bestod vanligvis av aurhelle. I de
østre delene bestod den til dels av fjell.
I underkanten eller i nedre delen av torven ble det
funnet et gult humusholdig lag. Det synes å være
knyttet til forsenkninger i skogbunnen. Det ble tatt
prøver av laget som ble analysert av paleobotaniker,
se kap. 6.2.8. Det fantes en god del stein på
boplassen. Disse kan være plassert der for å få en
bedre boplassflate.
Det ble observert kull i torven og i overgangen til
lag 1. Det kan tilskrives skogbrann eller lyngbrenning. Noen steder var det spesielt tydelig, da det ble
funnet røtter hvor barken og ytre deler av veden var
brent. I et par ruter ble det funnet trekull som ikke
kunne tilskrives brente røtter. Dette kullet ble funnet
sammen med flint. Disse observasjonene ble gjort 03 cm ned i lag 1.
Kvennabekken 2b
Stratigrafien var i hovedsak den samme som i 2a.
Massen i utvaskingslag og anrikningslag var imidlertid helt annerledes, da disse i 2b bestod av kompakt grov grus med noen spredte steiner.
Stratigrafien i prøvesjakten i myra tilsvarte den som
ellers var i 2b. Mot bunnen av sjakten fantes imidlertid en del stor stein. Profilen var "unormal" på den
måten at massene i de nederste delene av sjakten var
sortert med vannrullet stein, mens massene i de
øvrige delene av sjaktene syntes å være usortert.
Kvennabekken 3
Stratigrafien var i hovedsak som i 2a og b. Både
7

Bergart

I

3
0,19

0,06

1
0,06

Sum
108
4
2
111
872
340
41
9
1
1
8
1
71
1569
100%

utvaskingslag og anrikningslag bestod av grov grus.
Konstruksjoner:
En forhøyning ble observert i Kvennabekken 2a. Det
ble observert at det måtte være påført masser her.
Forhøyningen ble tolket som en rotvelte.
I Kvennabekken 2b ble det observert en mulig konstruksjon i 1992, som ved graving i 1993 viste seg å
være en naturlig ujevnhet.
Funn: Se tabell øverst på siden.

Lokalitet
Kvennabekken 2a
Kvennabekken 2b
Kvennabekken 3

Tilvekstnummer
T.21627
T.21628
T.21629

Det er en sterk overvekt av flint i funnmaterialet på
alle tre lokalitetene. Forholdsvis mye av flinten er
vannrullet. Funnmengden var størst i øvre del av
utvaskingslaget. På 2b ble det også gjort funn i overgangen mellom torven og utvaskingslaget. I sjakten i
myra i 2b ble det funnet flint i de to øverste nivåene,
dvs. i utvaskingslaget og de øverste delene av
anrikningslaget. Det ble funnet flint langs hele sjakten. I dreneringssjakten ble det bare gjort ett funn.
Funnene i sjaktene er få sammenlignet med funnene
ellers i 2b.
Funnmengden var mindre i 2a enn i 2b. Det ble
ikke funnet kulturlag eller konstruksjoner som hørte
sammen med funnene i boplassene. Av tabellene går
det fram at det bare ble funnet 9 flintavslag i
Kvennabekken 3. Det er derfor vanskelig å tolke
denne lokaliteten. Noen av flintavslagene var van-

Blant flinten er en chel1.
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Tegning nr.: 4
Kvennabekken
Tjeldbergodden

1992
Kartskisse over
st. a.Iok. Za, '2b og 3

Buhaug gnr. 51 bnr. 11
Aure kommune
Møre og Romsdal fylke
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Tegning 2:33 Prøvestikk i 1992 brukt til å avgrense Kvennabekken 2 og 3.
Drawing 2:33 Test pits in 1992 used to delineate Kvennabekken 2 and 3.

nrullet. De kan derfor være mistet, mens stedet fortsatt var sjøbuIU1.
Flere steder ble det fUIU1et kull i torven og i overgangen mellom torven og det øverste laget; lag I.
Dette tolkes som spor etter skogbrann eller Iyngbrenning. Det ble imidlertid funnet trekull i
Kvennabekken 2a i sammenheng med flint, og som
ikke kunne knyttes til skogbraIU1.

Vurdering:
Trekullprøven fra KveIU1abekken 2a kan sammen
med studier av funnmaterialet fra særlig 2a og 2b gi
holdepunkter for kronologien på de tre boplassene.

En studie av funnmaterialet vil vise om 2a og 2b var
i bruk samtidig eller ikke. Det vil også gi grunnlag
for sammenligninger i tid med andre boplasser i
dalføret rundt Kvennavatnet og Kvennabekken.
Dessverre ble det bare funnet en kullprøve i sikker
sammenheng med funnmaterialet. Datering av det
gule laget vil også gi et holdepunkt for kronologien.
Funnmaterialet vil gi mulighet for å undersøke hvor
steinbruken
var
dominerende
på
lenge
Tjeldbergodden. Pollenanalysen i myra vest for 2b
vil gi grunnlag for studier av spørsmål rundt tidlig
beitebruk og åkerbruk i området.
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Tegning 2:34 Kvennabekken 2a, prøvestikk og utgravd område.
Drawing 2:34 Kvennabekken 2a, test pits and excavated area.
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Drawing 2:35 Kvennabekken 2a, plan of excavated area and partial profile.
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Tegning 2:36 Kvennabekken 2b, prøvestikk og utgravd område.
Drawing 2:36 Kvennabekken 2b, test pits and excavated area.

Tegning nr. : 7
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Tegning 2:37 Kvennabekken 2b, sørøstre profil.
Drawing 2:37 Kvennabekken 2b, southeastern profile.
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Foto 2:15 Kvennabekken 2b. Utgraving i 1993.
Photograph 2:15 Kvennabekken 2b. The excavation in 1993.
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Tegning 2:38 Kvennabekken 3, prøvestikk og utgravd område.
Drawing 2:38 Kvennabekken 3, test pits and excavated area.
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Foto 2: 16
Kvennabekken
2b. Skraper av
flint. Foto: Per E.
Fredriksen,
NTNU,
Vitenskapsmuseet.
Photograph 2:16
Kvennabekken
2b. Flint scraper.
Photo: Per E.
Fredriksen,
NTNU, Museum
of Natural
History and
Archfleology.

2.3.10

ledd senkning som heller svakt mot V mellom en
skjermende bergvegg i nord og en bergrygg i sør. I
vest og øst var det myrterreng. Utgravingsfeltet ble
lagt inntil bergveggen i nord, midt i det området som
registreringen anga som det funntetteste. I alt ble det
utgravd 13,5 m2 • Massene ble vannsåldet i såld med
2 mm maskevidde.
Stratigrafi: På gmnn av den høye alder var alle
opprinnelige lagskiller forsvunnet. Der de naturlige
lagene var tykkere enn 5 cm, dvs.over det meste av
gravefeltet, ble det gravd i 5 cm tykke, mekaniske
lag. Den naturlige lagfølgen var slik:
Lag 1: Torv og råhumus, 10-15 cm. I overgangen til
lag Il var et kull-lag av varierende tykkelse. Det
dekket store deler av feltet. Trolig skyldes det skogbrann ettersom tilsvarende lag også er kjent utenfor
bosetningsområdene. Årsaken til skogbrannen kan
imidlertid være mennesket som, med eller uten hensikt, ble brannstifter. Bare dersom furu har vært det
dominerende skogstre, er det tenkelig at en antennelse, ved lynnedslag eller ved mennesker, kan ha
gitt skogbrann. Lauvskog brenner for dårlig.
Lag Il: Leiraktig gråbmn sand/gms ca. 10 cm tykt,
med mange små og mellomstore strandrullete stein.
Lag Ill: Sand/grus, lys brun med samme mengde
og type stein som lag Il. Laget var 5-7 cm. tykt.
Lag IV: Rødbrun, meget kompakt aurhelle.

BRANN 1

Delprosjekt: l
Utgravingsår: 1993
Utrykt feltrapport: Live Johannessen 1993, 24 ss.
Foto:
Sv/hv: 2517/2-10, 16
Fargedias: 2442/ 10-19
Høyde fixpunkt: 66,18 m

Konstruksjoner: Det kunne ikke konstateres konstruksjoner i det utgravde feltet.

Tegninger: 1095, 1375 - 1379
Funn: T 21684:
Spesielle problemstillinger: Lokaliteten ligger 66
moh. Dersom den har ligget i strandkanten, er den
derfor fra relativt tidlig etteristid. Hovedgrunnen til
at den ble undersøkt var ønsket om å følge bosetningen i Tjeldbergodden-området gjennom så lang tid
som mulig. En annen problemstilling var å finne ut
hvordan virksomheten på lokaliteten hadde vært
organisert. Derfor ble deler av gravingen utført i
ruter på bare] /4 m2 . Som på de andre lokalitetene
ble det også her lett etter huskonstruksjoner og andre
strukturer.
Spesielt om utgravingsmetoden
og utgravingsforløpet:
Lokaliteten lå ca. 600 m sør for toppen av Vardeheia
og 250 m vest for veien som går ned til Buhaug fra
bilveien mellom Dromnes og Kjørsvikbugen.
Koordinater for l OOx l OOy i lokalitetens målesystem
er 602529,58x 16150,98y. Lokaliteten ble registrert
under fomndersøkelsen. Lokaliteten lå i en Iyngk-

Lag
I
TI

III
IV
%

Flint

Knakkestein

Antall

33
81
27
141
99

l

34
81
27
142

1
l

Av avslagene i lag Il hadde l slitespor og 2 var vannrullet. I lag III var l avslag vannmIlet og i lag IV 2
avslag. Det ble samlet inn l kullprøve fra lag Il og l
fra Jag Ill.
Vurdering:
Alder: Det vannrullede materialet tyder på at stedet
lå meget nær stranda da menneskene holdt til der.
Dette er imidlertid ikke uten videre lett å forstå:
Lokaliteten ligger 66 moh. Dette nivået må strandlinjen ha passert meget tidlig på sin vei nedover
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ettersom havnivået allerede for vel 9000 år siden var
sunket til ca. 40 m over nåtidens havnivå, altså ca. 25
m lavere enn Brann 1. Dette reiser spørsmålet om
den konstaterte kantrunding aven del funngjenstander kan ha oppstått på andre måter enn ved at
bølgedraget rullet dem omkring i fjæra. Bevegelser i
jordsmonnet, eventuelt kombinert med kjemisk vitring er alternativet. Den alminnelige geologiske
kunnskap om slike prosesser er utilstrekkelig, ikke
minst fordi det ikke er mulig å lage en god simulering av så lange tidsforløp.
Bruk: På lokaliteten har det neppe foregått mange
ulike foredlingsaktiviteter. Topografien kan tyde på
at en, eller noen få personer har søkt ly her f.eks.
under matsamlingsekspedisjoner. Det skal imidlertid
understrekes at vi vet meget lite om adferden hos

mennesker for så lang tid tilbake. Vi vet f.eks. ikke
hva som lå i begrepet "å ha det bekvemt". At funnene
ligger tett inntil sørsida aven bergknaus, viser at
man her, som på Kalvheiane 2 og 5, har søkt ly mot
nordaværet. Dette er imidlertid en så selvsagt
metode for energisparing at den ikke bør tillegges for
stor vekt i adferdstolkningen: Folk med helt ulik leveform ville trolig lagt sine oppholdssteder i ly mot de
kaldeste vindene på denne måten. Her hadde man
imidlertid ikke utsikt over sjøen i nord. Det må bety
at slik utsikt ikke var av vesentlig betydning mens
man oppholdt seg her, i forhold til å spare energi.
Værforholdene under utgravingen var meget dårlige
slik at gravefeltet ofte ble vannfylt. Derfor var det
vanskelig å gjøre sikre observasjoner, f.eks. av
lagfølge og av mulige ildsteder og boligrester.

Tegning 2:39 Utgravd område på Brann l.
Drawing 2:39 Excavated area at Brann l.
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Tegning 2:40 Brann l. Bunnen av lag III og profil langs linjen 100x.
Drawing 2:40 Brann l. Bottom of layer III and profile along coordinate 100x.

2.4 UTGRAVING AV GRAVRØYSER OG
STEINLEGNINGER
2.4.1 Gravskikk
Gravskikken har endret seg gjennom tidene og er
forskjellig hos ulike folkegrupper. Fra de tidlige
tusenårene etter at isen forsvant kjenner vi få spor i
Norge etter noe som vi i dag vil erkjenne som en
grav. Men man kan ha hatt seremonier som ikke har
satt spor etter seg som f.eks. å kaste de døde i havet
eller legge dem ut i terrenget til forråtnelse.
Gravlegginger uten markering og uten at de døde
fJkk: noen gjenstander med seg i graven lager også få
spor for ettertiden. På fangstboplasser fra
steinalderen kan man i blant finne rester av mennesker. Hvorfor de fmnes akkurat på boplassene er
det vanskelig å si noe om. Man kan ha gravlagt de
døde på boplassene eller bare forlatt dem der når de
etterlatte dro sin vei. Dette kunne være en lettvint
måte å bli av med de døde på. En annen forklaring er
at menneskebeina ikke er fra graver, men er rester
etter måltider.
Korruner vi noe lenger fram i tid, ca. 4000-1800

f.Kr., finnes flere spor etter graver. I Sør-Skandinavia

og langs Atlanterhavskysten i Mellom- og SørEuropa finnes ved denne tiden storsteingraver
(megalit-graver) for mange døde. Slike graver
forbinder vi helst med at folk har begynt å dyrke jorden fordi de da måtte bo fast og kanskje ville
markere sin eiendomsrett til marken. Men megalitgraver er knapt kjent i Norge. Løsfunn av gjenstander som slipte steinøkser kan i mange tilfeller
ved nænnere undersøkelser vise seg å starrune fra
graver uten storstein-markering. Når en øks ble funnet f.eks. ved pløying, var det den pene øksa som
tiltrakk seg finnerens oppmerksomhet og ikke de
svake spor etter en eventuell grav.
Langs norskekysten ruver store gravrøyser som for
det meste er fra bronsealderen, 1800-400 f. Kr.
Utgravinger av slike røyser har vist at de ofte er fra
den eldste delen av bronsealderen. I slike store
røyser finnes oftest spor etter hellekister, hvor de
døde ble gravlagt. De store røysene forteller at nå har
mange fått et stort behov for å fortelle omverdenen at
her finnes mektige folk som kan bygge store araver
for sine døde. Gravene synes å være bygget både for
å sees og for at de døde selv skulle ha et vidt utsyn.
I århundrene før Kr.f. begynte man å brenne de
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døde på bål. Det avspeiler nye forestillinger om
døden. Gravene var vanligvis små og uanselige. De
døde fikk ikke mye utrustning med seg. Man mente
kanskje at det ikke var nødvendig. Senere i jernalderen blir gravene mer utstyrt, trolig for at den
døde skulle være rustet for sitt neste liv. De som var
rike og mektige fikk større graver og mer kostbart
utstyr enn andre. De fleste begravelsene har ikke noe
medsendt utstyr. De aller fleste ble begravd uten synlig markering.
Mange som bodde fast på garder hadde egne
gravfelt, hvor gardens folk ble gravlagt i hauger.
Tidligere generasjoner kunne da bli dyrket nær garden.
I det første årtusenet e.Kr. var det vanlig med slike
gravfelt, men det er også kjent at hele grender brukte det samme gravfeltet. Etter at kristendommen ble
innført, endret gravskikken seg. Etter hvert ble de
døde gravlagt på kirkegårder og de døde skulle ikke
utstyres med utrustning til det neste livet. Likevel har
det vært en overgangsperiode, hvor gamle hedenske
skikker levde videre. Hvor lang denne overgangsperioden var og hvilken karakter den hadde, er forskjellig ulike steder.
Gravskikk er noe som endrer seg i takt med at man
endrer oppfatning om døden og et liv etter dette.
Derfor har gravene så ulik utforming gjennom
tidene. Gravskikken trenger heller ikke å være lik i
den samme tidsperioden i det samme geografiske
området, ettersom ulike grupper kan ha hatt ulike
religiøse forestillinger. De mektige i et samfunn
framhever også seg selv så mye gjennom sine graver
at deres gravskikk kan se annerledes ut enn andres.
Det trenger ikke å bety at de skilte seg ut i sine
forestillinger om døden.
På Tjeldbergodden har de store gravrøysene som
trolig er fra bronsealder, vært vel synlige fra skipsleia og de har vært kjent lenge. Kanskje har de også
vært brukt i eldre perioder. For dem som bodde her,

var det åpenbart viktig å markere for dem som dro
forbi at det bodde mektige folk i området. Det var
sannsynligvis også viktig at de gravlagte hadde vidt
utsyn utover sjøen. De store røysene var lette å se.
Alle ble imidlertid neppe begravet i de store røysene,
enda man kunne ha brukt røysene til gjentatte
begravelser. Kanskje det var den samme familien
som fortsatte å gravlegge i den samme gravrøysa
som en formor en gang var gravlagt i.

2.4.2 Metode
Ettersom graver kan se ut på mange måter, ble det
søkt nokså fritt etter mange typer graver. På
Tjeldbergodden er det mange steder tykk torv. På
utvalgte steder ble det derfor gravd sjakter for å
undersøke om det fantes graver under torva. I blant
ble større deler av overflaten avtorvet. Målet var å
gjøre minst mulig inngrep med størst utbytte.
Ettersom det viste seg at tykk torv kunne skjule
steinlegninger som over hodet ikke var synlige på
markoverflaten, ble det nødvendig med mer graving
enn opprinnelig ventet. Den utgravde massen ble
vanligvis såldet i såld med maskevidde 4mm. Alle
utgravde sjakter ble fylt igjen og avtorvet masse ble
lagt på plass etter at utgravingene var avsluttet.

2.4.3 Oversikt
Sammenlagt ble det gjort utgravinger i 24 gravrøyser
og steinlegninger. De fleste var lite synlige eller ikke
synlige i det hele tatt på markoverflaten. Ofte var de
skjult av et tykt lag torv og guano og de ble under
feltarbeidet kalt "fugletuerøyser".
II09B og 1308A er difffuse steinsamlinger og usikre
som graver.

Tab. 2:12 Gravrøyser og steinlegninger utgravd i det enkelte år.
Table 2:12 Grave caims and stone settings excavated each year.

Lokalitet
Kvennavik
Kvitberget
Skarpneset
Storvika
Geitaryggen
Tjeldberget
Oterskogbekken
Ystvikskaget
Havnvikskaget

Reg. nr.
1283A, 1286A, 1287A, 1289A, 1290A
Il 81 A, 1186A
1233A, 1235A+1236A, 1241A
1067A
1061A
1066A+nr.12
1245A med 1254A
1100B, 110lB, l102B
1107B, 1105B, (lI08B,
1109B, 1308A)

Sum antall utgravinger
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Antall utgravinger
5
2
3
1
1
2
l

3
6
24

År
1994
1993
1993
1992
1992
1993
1993
1993
1994

2.4.4 Kvennavik
Delprosjekt: 2
Utgravingsår: 1994
Utrykt feltrapport: P. Urbanczyk: Tjeldbergodden
1994
Foto:
Svlhv: Gravrøys 1283A: 2525/24; 2526/3, 7-15, 22,
27-28,31
Gravrøys 1286A: 2525/0,9-10, 15-22; 2526/16-17,
25-26, 32-33
Gravrøys 1287A: 2525/1,11-14,23,31-33; 2526/4
Bautastein 1289A: 2525/34-37; 2526/23-24
Steinlegning 1290A: 2525/27-30, 2526/5-6
Bålplass: 1288A: 2525/2, 6-8
Fargedias:
Gravrøys 1283A: 2485/4, 19, 2486/3-10, 14, 18-20,
2487/1-2
Gravrøys 1286A: 2484/4, 11-12, 16-20; 2485/1-2;
2486/11-12, 16; 2487/3-4
Gravrøys 1287A: 2484/5,13-15; 2485/3,10-12,20
Bautastein 1289A: 2485/13-16; 2486/15,17
Steinlegning 1290A: 2485/6-9,17-18,2486/1-2
Bålplass 1288A: 2484/9-10
Tegninger: 1344 - 1353
Spesielle problemstillinger:
Utgravingene ble gjort for å undersøke hvor gammelt
gravfeltet er, og om det kunne settes i sanunenheng
med noen av de registrerte boplassene på Dromnes.
Feltet er det sørligste som ble registert.
Spesielt om utgravingsmetoden
og utgravingsforløpet:
Det ble gjort utgravinger i 1283A, 1286A, 1287A,
1288A, l289A og 1290A enten i form av sjakter
eller utgraving av kvadranter.

Gravrøys 1283A: Det ble åpnet flere sjakter for å
avgrense røysa bedre enn ved registreringen. Et
gravkammer ble da funnet. Størrelsen på røysa ble
avgrenset til opprinnelig å ha vært 2,5 x 4 m. Fra
røysa er det imidlertid kastet ut stein. Kanuneret lå i
N0-e del av røysa på en naturlig avsats. Kammeret
målte innvendig i bunnen 0,8 x 2,9 m og i toppen 0,8
x 3,2 m. Det var orientert NV-S0. Kanuneret var
avgrenset av regelmessig plasserte steiner. En større
dekkhelle fantes fortsatt i det forstyrrede kanuneret.
Røysa ble gravet i tre lag.
Stratigrafi:

0verst et tynt lag av mose og torv.
Lag l: Grus og stein, mange biter knust hvit kvartsitt.
Lag 2: Grov grus som fyller rommet i kammeret.
Lag 3: Tynt lag fin grus direkte på berg. Dette laget
kunne observeres i storparten av kammeret.
Alle funn (T. 21906) er fra lag 3. Det ble tatt en
trekull prøve fra gravkammeret.

Gravrøys 1286A: Omtrent 2/3 av røysa som var helt
dekket av torv og lyng, ble avtorvet. Under torva
fantes rullestein lagt rundt en rektangulær steinblokk, 0,7 x 0,8 x 2,3 m stor. Stein var utkastet fra
sentrum av røysa, hvor gravkammeret hadde vært.
Dette området var ca. 2 x 2 m stort. Bunnen av
gravkanuneret ble utgravd. Det bestod av et 10 cm
tykt jordlag lagt oppå berggrunnen. Alle funn (T.
21907) er fra dette bunnlaget. Tre trekull prøver ble
samlet inn fra bunnlaget.
Gravrøys 1287A: Hele røysa ble avtorvet. Den viste
seg da å være oval, 2,8 x 4 m stor. Den består av
rullestein plassert på flatt berg. Bare en del av
steinene var synlige før avtorvningen. Det så ut til at
de også opprinnelig har vært dekket av torv. N0-e
kvadrant som ble åpnet ved registreringen, ble
utgravd videre. Det 10-15 cm tykke gruslaget lå
direkte på berget. Det ble observert rester aven
avlang ring av steiner rundt sentrum av røysa. To
trekull prøver (T.21907) ble innsamlet ved såldingen.
En jordprøve ble tatt inn.
Bålplass 1288A: Bålplassen syntes som en 0,8 x
1,4 m stor røys av steiner som stakk opp av torva. Et
1,2 x 2 m stort område ble avtorvet. Under torva
fantes ca. 30 stkr. ca. 0,15 m store kantete steiner.
Bautastein 1289A: Steinpakningen på den vestre
siden av bautasteinen ble fjernet. Steinene var lagt i
et lag av lysgrå, grov sand uten synlig lagdeling. Litt
trekull (T.21907) ble funnet under en av steinene.
Trekullet ble samlet inn. Ved gravingen viste det seg
at steinens høyde totalt var 1,53 m.
Steinlegning 1290A: To 0,5 m breie kryssende sjakter ble åpnet. Det viste seg at steinlegningen bestod
aven uregelmessig, ca. 2,5 x 4,5 m stor konstruksjon
av strandstein. Steinene fylte noen sprekker i berget,
men lå også spredt på berget. Steinene i den sentrale
og den søndre delen av sjakta ble fjernet. I
bergsprekkene under steinene ble det ved såldingen
funnet to trekullprøver (T.2l907). Ingen andre funn
eller noen konstruksjoner ble påvist.
I tillegg ble det samJet inn trekullprØver fra 1283A
(T.21906), 1286A (T.2 l907), 1287A (T.21907) og
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Tegning 2:41 Gravrøys l287A Kvennavik. Plan over lag l.
Drawing 2:41 Grave cairn l287A, Kvennavik. Plan of layer l.
I290A (T2 I907). Fra 1287A og 1290A ble det samlet inn jordprøver.

Vurdering: Gravfeltet i Kvennavika viste seg etter
utgravingene å bestå av fem gravrøyser, en steinlegning (grav?), en bautastein med steinpakning rundt

og en bålplass. Bautasteinen kan være en grensestein. Det er ikke kjent noen eiendomsgrense her i
dag. Om bål plassen har noen sammenheng med
gravfeltet er usikkert. Det ble funnet daterende materiale i alle anleggene unntatt i bålplassen.

Funn:
Reg.nr.

Lag

Jernkniv m.
tre-fragm. av
skaft.

Jernfragm

Skår av
keramikk

Spinnehjul

T2l906 l283A
T2l907 l286A
Sum

3

1

I

43

1

Tm.

l

l

43
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I
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f--

1
I

11
11
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46
12
58

Foto 2: 18 Snelle til håndtein funnet i
gravrøys 1283A i Kvennavika. Foto: Per E.
Fredriksen, NTNU, Vitenskapsmuseet.
Photograph 2: 18 Spindle whorl found in
grave cairn 1283A, Kvennavika. Photo: Per
E. Fredriksen, NTNU, Museum of Natural
History and Archaeology.
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Tegning 2:42 Gravrøys
1283A Kvennavik.
Drawing 2:42 Plan over lag
3. Grave cairn 1283A,
Kvennavik. Plan of layer 3.

Foto 2:17 Bautastein 1289A Kvennavik. Steinen kan være en grensestein (deild). Torven rundt steinen er
flekket av og de støttende steinene er synlige.
Photograph 2:17 Standing stone 1289A, Kvennavika. The peat around the stone is removed and the supporting
stones are evident.

2.4.5 Kvitberget

Utgravingene ble gjort for å undersøke hvor gammelt
gravfeltet er, og om det kunne settes i sammenheng
med noen av de registrerte boplassene på Dromnes.
Feltet er det som ligger næmest gammeltunet på
Dromnes.

Delprosjekt: 2
Utgravingsår: 1993
Utrykt feltrapport: P. Urbanczyk: Tjeldbergodden
1993

Spesielt om utgravingsmetoden
og utgravingsforløpet:
Det ble gjort utgravinger i 1181A, 1185A og 1186A

Foto:
Svlhv:
Gravrøys l181A: 2523/29-33, 2524/0-8,17-20,26-28
Bålplass 1185A: 2520/25, 31
Røys 1186A og 1187A: 2520/17-24, 2523/34-35,

2524/21-22
Fargedias:
Gravrøys 1181A: 2466/14-20, 2467/l-11
Bålplass 1185A: 2465/17,2466/3-5
Røys 1186A og 1187A: 2464/16-18, 2465/9- 16,
2466/10-13
Tegninger: 1137 - 1181
Spesielle problemstillinger:

enten i form av sjakter eller utgraving av kvadranter.

Gravrøys f181A: Ligger på Kvitbergets høyeste
punkt. Røysa var dekket av torv og syntes som en 0,6
m h. forhøyning. S0-e kvadrant, 4 x 4 m stor, ble
utgravd. Under den 0,2 m tykke torva fantes mørkbrun sandjord, lag I, som dekket steinene i røysa.
I lag I ble det funnet ett avslag av hvit flint. To kullprØver ble samlet inn fra lag l. Lag 2 bestod av grov,
mørkbrun sand. I de ytre delene lå laget direkte på
berget. I sentrum av feltet fantes en konsentrasjon av
kull og aske. Tre kullprøver ble tatt ut derfra. Lag 3
bestod mest av stein. Fyllmassen bestod av kompakt,
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Tegning 2:43 Gravrøys l18lA Kvitberget, sørøstre kvadrant. Plan over lag 2 og profil N-S og
Drawing 2:43 Grave cairn 1181A, Kvitberget, southeastern quadrant. Plan of layer 2 and pro/ile N-S and E- W

brun grus. I sørdelen fantes mye trekull. Store biter
av knust, hvit kvartsitt lå direkte på berget. Under lag
3 fantes under steinene brun sand. Dette laget lå
direkte på berget. Steinene på dette nivået lå mer
samlet mot midten av røysa. Dette var avgrenset av
sand uten steiner i. Dette området var i sin tur
avgrenset aven rekke flate steiner plassert sirkulært
i østre delen av laget. I laget ble det funnet hvit kvartsitt, som også syntest å ligge langs samme
sirkellinje. I den østre delen av feltet fantes en liten
sprekk i fjellet som var fylt med steiner og brun sand.
Etter at steinene ble fjernet ble flere fylte sprekker
observert, bl.a. en dyp sprekk i NV-hjørnet av feItet,
dvs. midt i røysa. Et tynt lag med kull fantes i bunnen av denne sprekken. Et avslag av brun flint ble
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funnet i lag 4. Tre kullprøver ble samlet inn fra lag 4.
Bålplass l185A: Består aven samling flate steiner
plassert direkte på berget. Steinene var dekket av et
20 cm tykt torv lag. Mellom steinene kunne et tynt
kullag anes. Bålplassen ble oppdaget i en prøvesjakt.
Røys l186A: Røysa består av små steiner plassert over
en grunn sprekk i berget. Under det 0,2 m tykke steinlaget ble et utydelig svart lag observert. I bunnen ble
det funnet to fragmenter hvit kvartsitt og et jemfragment. Steinene i røysa lå åpent i dagen. Store kolonier
av kartlav, opp til 3,5 cm store, fantes på steinene.
Lokalbefolkningen mente at denne røysa og 1187A var
lagt opp rundt 1950 for å jevne ut sprekker i fjellet slik
at man fiU en større flate til å tørke klippfisk på.

Funn:

T.nr.

Reg.nr.

T.21709
T.21709
T.21712
T.21712

1181A
1181A
1186A
1186A

Spesielt om utgravingsmetoden
og utgravingsforløpet:
Strukturene var funnet i søkesjakter ved registreringen. Derfor ble sjaktene utvidet ved utgravingen. Det
viste seg da at det fantes en steinsamling lagt over en
grunn bergsprekk i alle sjaktene. Steinene, som i
1233A til dels var flate, lå i den 0,2 m tykke torven.
Torven lå direkte på berget. I bunnen av 1241 A ble
det observert et lag grus med noe trekull. I 1233A ble
det funnet en jernnagle. Trekullprøver ble samlet inn
fra 1233A og 1241A. I en av sjaktene ble en mulig
bålplass 1231A funnet. Utgravingen av denne er
beskrevet under bålplasser.

FlintJemavslag fragment
1
1
4
1
1
1 (skraper?)

Lag

Fra 1181A, 1185A og 1186A ble det samlet inn flere
kuIlprøver.
Vurdering:
Av de undersøkte strukturene er 1181A en sikker
gravrøys og er den som ligger høyest på Kvitberget.
1I81A har den mest forseggjorte oppbyggingen av
de undersøkte røysene på Tjeldbergodden. 1186A er
usikker som gravrøys. Ettersom den inntilliggende
1187A har samme karakter er også den usikker. Det
er usikkert om bålplassen 1185A har sammenheng
med gravfeltet. Det ble funnet daterende materiale i
alle anleggene.

2.4.6 Skarpneset
Delprosjekt: 2
Utgravingsår: 1993
Utrykt feltrapport: P. Urbanczyk 1993
Foto:
Sv/hv:
Gravrøys 1233A: 2521/1-4, 2523/22-23, 27
Gravrøys 1235A: 2521/1-5, 2523/24-26
Gravrøys 1241A: 2521/3-4, 2523/28
Fargedias:
Gravrøys 1233A: 2469/6-14
Gravrøys 1235A: 2469/6-14
Gravrøys 1241A: 2469/12-13,20
Tegninger: 1135-1136
Spesielle problemstillinger:
Ved registreringen ble det funnet tre gravlignende
strukturer under tykk torv på søndre del av
Skarpneset sØr for de større røysene nr. 6-10.
Strukturene, 1233A, 1235A+1236A og 1241A, ble
undersøkt for å fmne ut om de var graver og i tilfelle
hvor gamle de var.

Funn:

T.m.

Reg.nr.

Jernnagle

T.21715
T.21716

1233A
1241A

l

Trekullprøve
2
l

Vurdering:
Strukturene ligner gravrøyser, men de er alle usikre.
Det er imidlertid vanskelig å finne noen annen forklaring enn at de er graver. I alle unntatt 1235A ble
det funnet daterende materiale.

2.4.7 Gravfeltet fra Storvika
til Oterskogbekken
Delprosjekt: 2
Utgravingsår: 1992, 1993
Utrykte feltrapporter: P. Urbanczyk 1992 og 1993
Foto:
Sv/hv:
Gravrøys 1067A: 2504/4, 11-24; 2505/2-3, 15-20,
28-30; 2506/5-10, 12-13
Gravrøys 1061A: 2503/25-37; 2504/2-3, 25-36;
2505/4-14,21-27,31-37; 2506/1, 11
Gravrøys 1066A og røys 12: 2521/6-29, 34-36;
2522n-14, 17-18,21-29,37; 2523/1-4, 10-12, 15-18
Gravrøys 1245A: 252211-6, 19-20,30-35; 2523/5, 89,13-14, 19
Fargedias:
Gravrøys 1067A: 247612-20; 247711-20; 2478/1-2
Gravrøys 1061A: 2472/15-20; 2473/1-20; 2474/120; 2475/1-18
Gravrøys 1066A og røys 12: 2478/11-20; 2479/120; 2480/1-20; 2481/1-7
Gravrøys 1245A: 248311-20
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Tegninger: 1096 - 1120, 1123 - 1134
Spesielle problemstillinger:
Utgravingene ble gjort for å undersøke hvor gammelt
gravfeltet er, og om det kurme settes i sanunenheng
med noen av de registrerte boplassene på
Tjeldbergodden. Det var også viktig å undersøke om
alle strukturene var graver og hvordan gravene i tilfelle var konstruert.
Spesielt om utgravingsmetoden
og utgravingsforløpet:
Det ble gjort utgravinger i røys 1067A, 106lA,
1066A + tidligere registrert røys nr. 12 og l245A.
1067A, 106lA og 1066Nrøys 12 ble irmdelt i fIre
kvadranter, hvorav noen ble utgravd. Ved behov ble
kvadrantene utvidet. l245A ble utgravd med hjelp av
tversovergående søkesjakter. Overflata på røysene
ble nivellert. Gravene ble undersøkt lagvis og planer
og profiler ble tegnet.
Gravrøys 1067A, Storvika: Røysa ligger like ved og
V for røys nr. 5, registrert i 1974. De to nordlige
kvadrantene ble utgravd, ettersom det var mye vegetasjon i de søndre kvadrantene. Etter at torva ble fjernet viste det seg at anlegget består av tre rektangulære fordypninger i berget som var fylt med steiner av variert størrelse. Det fantes imidlertid noen få
mindre steiner i et sandlag oppå det flate berget.
Sandlaget som også irmeholdt små biter av hvit
kvarts, viser at hele konstruksjonen må ha vært
dekket av torv straks etter at den var bygget ellers
skulle sanden snart ha blitt vasket vekk. En del av
steinene i sandlaget var plassert i en ring. Innenfor
ringen var sanden rød og her fantes en konsentrasjon
av brente bein og kull. Under steinene i
bergsprekkene fantes et tynt lag av humus, som er
rester etter den opprirmelige overflaten. På toppen av
humuslaget var rekker av hvit kvartsitt, til dels brent,
plassert. Som tykkest var steinlaget i graven 50 cm.
Gravrøys 1061A, Geitaryggen: Den N0-e og SV-e
kvadranten ble utgravd. Torvlaget var meget tykt. I den
lavere delen av N0-e kvadrant var det 1m tykt. Pga av
det tykke torvlaget kulU1e en vente at graven var
uforstyrret. Under torven fantes berg med sprekker i.
Sprekkene var fylt med store strandsteiner og hvit ildsprengt(?) kvarts. Steinene var dekket av brun grusblandet jord og flate grågrønne steiner. I dette laget ble
det i den SV-e kvadranten funnet en liten bronsekniv,
et stykke brent leire og to pimpsteiner og i den N0-e
kvadranten en titen jeflU1agle. Over dette laget fantes
grå, sandblandet jord som inneholdt noen brente bein

og trekull. Over dette laget fantes strandstein som var
dekket av torv. Der hvor berget skråner bratt mot N0
er det i ytterkanten lagt flere flate steiner. Disse har
ikke sklidd nedover, noe som tyder på at røysa ble
dekket av torv straks etter at den ble laget.
Gravrøys 1066A og røys nr. 12, Tjeldberget: Den
S0-e kvadranten av det området som l066A og røys
12 dekker ble utgravd. Ved fjerning av den opp til 0,7
m tykke torven viste det seg at det virkelig er to
røyser og ikke en som antatt ved registreringen. Ca.
50 cm dypt ned i torvlaget fantes et tynt kullag.
Røys nr.l2: Røysa består av store steiner plassert
over en naturlig forsenkning i berget. Røysa er rund
og flat og har ingen synlig lagdeling. I den søndre
delen var et sirkulært område åpent slik at berget var
blottet. Røys nr. 12 ble ikke utgravd bortsett fra i sentrum, hvor noen steiner var synlige i en liten fordypning. Under steinene her var et tynt lag av kompakt
torv med mange biter knust, hvit kvarts.
Gravrøys 1066A: Røysa er oval og ligger på toppen
aven bergknaus. Steinpakningen består av mindre
steiner med noen større steiner plassert oppå.
Steinpakningen er omgitt av større steiner.
Sannsynligvis ble steinpakningen dekket av torv
straks etter at røysa var laget. Da de større steinene
oppå steinpakningen ble fjernet, viste det seg at
røysa var rund. Steinpakningen lå direkte på berget.
I den søndre lavere delen av knausen fantes rester av
en konstruksjon bygget av flate, grågrønne steiner.
Noen sto vertikalt i en rekke og antyder at de var
rester etter en kiste. Herfra ble kullprøver samlet inn.
I hjørnet mellom 1066A og røys nr. 12 fantes under
torven et kompakt organisk lag. Det kan være rester
av det opprinnelige torvlaget. I den østre delen lå en
rekke av steiner som en bru over en sprekk i berget.
Gravrøys 1245A, Oterskogbekken: l245A ble funnet
i en av tretten testsjakter mellom Oterskogbekken og
Tjeldberget. Under det 5-55 cm tykke torvlaget ble
det furmet steiner ovenpå berg. Tre parallelle prøvesjakter, orientert N-S, ble gravet for å finne avgrensingen på anlegget. Da det øverste steinlaget ble fjernet
ble en 0,4 m dyp bergsprekk synlig. Den var tett
pakket med runde steiner. Området var ca. 1m i
diam. Under steinpakningen ble det funnet en
mikroflekke av flint og noe trekull. På tre andre
plasser i området var en del steiner synlige i torven
(l 253A, l254A og l255A). I hvert fall l253A og
l255A viste seg å være naturdannelser. l254A består
av steiner som lå spredt i torva uten noe system. Den
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Tegning 2:44 Gravrøys 1067A, Storvika. Profil nord-sør og plan av lag 3.
Drawing 2:44 Grave cairn 1067A, Storvika. Profile N-S and plan oflayer 3.

framstår derfor som en naturdannelse. Det ble imidlertid funnet trekull i 1254A.

utgraving. De øvrige var dekket av tykk torv og
fugletuer. For å forstå at de er graver var det nødvendig med utgraving. Utgravingene ga mange interessante detaljer når det gjelder gravkonstruksjoner.
Fra alle gravene ble det samlet inn daterende materiale. Det gir bl.a. mulighet til å undersøke om
boplasser og graver kan sees i sammenheng.

Vurdering: Fire av de undersøkte gravene er sikre.
1245A er tydelig skapt av mennesker, og det er
vanskelig å tolke anlegget som noe annet enn en
grav. Bare røys nr. 12 var synlig på markoverflata før

Funn:

T.rn.

Reg.nr.

T.21641
T.21623
T.21708
T.21717

1067A
1061A
1066A
1245A

Bronsekniv

Jernnagle

l

l

Flint

Brent
leire
x
x

Brente
bein

Pimpstein

x

2

l

Det ble samlet inn trekullprøverfra 1067A, 1061A, 1066A, 1245A og 1254A. I 1067A, 1061A og røys nr. 12
fantes hvit kvarts.
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Tegning 2:45 Gravrøys 1061A, Geitaryggen. Profil med torvlaget og plan av lag 2 med funnstedet for bl.a.
bronse-kniven.
Drawing 2:45 Grave cairn 1061A, Geitaryggen. Profile with peat layer covering cairn and plan of layer 2
with find site of the bronze knife, among other things.
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Tegning 2:46 Gravrøys I066A og røys 12, Tjeldberget. Plan og profiler av lag 2, sørøstre kvadrant.
Drawing 2:46 Grave cairn I066A and cairn 12, Tjeldberget. Plan and profiles ojlayer 2, southeastem quadrant.

Foto 2:19 Liten bronsekniv, ca. 5,5 cm lang,funnet i gravrøys I061A på Geitaryggen.
Foto: Per E. Fredriksen, NTNU, Vitenskapsmuseet.
Photograph 2:19 Small bronze knife, ca. 5.5 cm long,found in grave cairn I061A, Geitaryggen.
Photograph: Per E. Fredriksen, NTNU, Museum oj Natural History and Archaeology.

123

Foto 2:20 Utgraving av gravrøys 1066A på Geitaryggen i 1992.
Photograph 2:20 Excavation of grave cairn 1066A at Geitaryggen in 1992.

2.4.6.1 Undersøkelse av beinmaterialet fra
gravrøysene 1061A og 1067A
Beinmaterialet fra 1061 A Geitaryggen og 1067A
Storvika er analysert av Berit Sellevold ved Norsk
Institutt for Kulturminneforskning, rapport 22/8-2000.
Undersøkelsene omfattet bestemmelse av hvorvidt
fragmentene stammer fra menneske eller dyr, en vurdering av fragmenteringsgraden gjennom måling av
største dimensjon på det største fragmentet i hver pose,
en vurdering av forbrenningsgraden gjennom bedømmelse av farge og tilstedeværelse av sot, samt bestemmelse av kjønn og alder. Det ble sendt inn to små plastposerfra 1061A og ni fra 1067A.
Konklusjon om materialet fra gravrøys 106lA
Geitar:yggen ved B. Sellevold:
"De brente ben fra Gravrøys 1061A, Geitaryggen,
Dromnes gnr 55, Tjeldbergodden stammer fra en
voksen person. Kjønn kan ikke bestemmes.
Det innsendte matelialet inneholdt til sammen ca. 3
gram vel forbrendte benfragmenter av menneske.
Største mål på det største fragmentet i materialet er
12 mm. Gjennomgående er fragmentene meget små.
Fragmentene i posen merket 16.09.92 stammer fra
en voksen, mens alderen ikke lot seg bestemme for

fragmentene i den andre posen. Ingen av fragmentene synes å stamme fra barn, men hvorvidt det
dreier seg om en ungdom eJJer en voksen person lar
seg ikke avgjøre. Hvis innholdet i de to posene stammer fra ett individ dreier det seg om en voksen person. Kjønnet kan ikke bestemmes."
Konklusjon om materialet fra gravrøys 1067 A
Storvika ved B. Sellevold:
"De brente ben fra Gravrøys 1067A fra Storvika,
Dromnes, Tjeldbergodden stammer fra en voksen
person. Kjønn kan ikke bestemmes.
De innsendte ni små poser inneholdt til sammen 106
gram vel forbrendte ben fragmenter av menneske.
Største mål på det største fragmentet i denne bensamlingen er 27 mm. Gjennomgående er fragmentene meget små. I to tilfeller kunne alderen
bestemmes til voksen (pose g og pose h), mens
alderen ikke lot seg bestemme i de andre tilfellene.
Ingen av fragmentene synes å stamme fra barn, men
hvorvidt det dreier seg om en ungdom eller en voksen person lar seg ikke bestemme.
Hvis innholdet i aJIe posene stammer fra ett individ
dreier det seg om en voksen person. Kjønnet kan
ikke bestemmes."
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2.4.7 Ystvikskaget

flat stein. Det var ikke brukt strandstein, men bruddstein fra berget. I bunnen av torven fantes trekull
under steinene. Steinkonstruksjonen kan være et ildsted. Steiner fantes ellers spredt i torven. Ca. l ,5m 0
for steinkonstruksjonene er en dyp bergkløft, orientert N-S. Den er fylt av stein som kan tilhøre et steingjerde som går mot Vardheia. Det fantes kull også
under steinene i steinkløften.

Delprosjekt: 2
Utgravingsår: 1993
Utrykt feltrapport: Wickler 1993
Foto:
Svlhv:
Steinlegning 1l00B: 2512/0-3, 13-24;
Steinlegning 1101 B: 2512/25-31
Gravrøys 1l02B: 2511/28-37; 2512/4-12
Fargedias:
Steinlegning Il OOB: 2488/3-4, 10-13
Steinlegning llOlB: 2488/14
Gravrøys 1102B: 2487/17-20; 2488/1-2,5-9
Te~nger: 1361-1372
Spesielle problemstillinger: Ved registreringen ble
det på Ystvikskaget liksom på andre steder på
Tjeldbergodden oppdaget at det fantes mulige graver
under tykk torv. Utgravingen skulle vise om det
virkelig fantes graver på Ystvikskaget og i tilfelle
hvor gamle de var. Også konstruksjon og sammenheng med boplasser og graver ellers i området i tid
og rom var viktig.

Gravrøys 1102B: Røysa var helt dekket av opp til
0,6m tykk torv. Prøvesjakten fra registreringen ble
utvidet og en ny åpnet. Den NV-e og den S0-e kvadranten ble utgravd. Røysa bestod av tre lag stein, for
det meste 0,1-0,4 m store rullesteiner. Kantstilte
steinheller var imidlertid plassert i ytterkanten av
den NV-e kvadranten. I den S0-e kvadranten var en
dyp kløft, l m bred og 0,5 m dyp. Den var fylt av
store steiner for å danne fundament i røysa. I NV-e
kvadrant var to mindre kløfter, også fylt med stein.
Flere kullforekomster fantes under det nederste
steinlaget like over berget. Det ble samlet inn prøver
for å undersøke om torvlaget over røysa er dannet
ved naturlige prosesser eller om røysa ble dekket av
torv umiddelbart etter gravleggingen.

Funn:
T.nr.

Spesielt om utgravingsmetoden
og utgravingsforløpet:
Det ble gjort utgravinger i alle anleggene for å undersøke om de virkelig var graver og i tilfelle hvordan
de var konstruert og hvor gamle de var. Planer og
profiler ble tegnet av alle anleggene.
Steinlegning 1100B: En 30 cm bred prøvesjakt orientert N-S, ble først avtorvet. Deretter ble gravingen
utvidet mot V til å omfatte 1/5 av steinlegningen. Det
viste seg at steinlegningen er mye større enn antatt
ved registreringen, ettersom største tverrmål er 10m.
Under det 0,2-0,6 m tykke torvlaget lå 0,15-0,6 m
store strandsteiner. Noen steiner lå direkte på berget,
mens de fleste lå på et tynt torvlag tolket som den
gamle markoverflata. Kullkonsentrasjoner ble funnet
på dette torvlaget mellom og under steinene. En
steiming av små strandsteiner ble også funnet oppå
torvlaget. Ringen var dekket av større steiner.
Bruddstykker av kvarts ble funnet i bunnen av steinlegningen.
Steinlegning 1101B: Prøvesjaktene fra registreringen
ble utvidet og nye åpnet. Under den 0,12-0,4 m tykke
torven fantes på berget en 2 m i diam. stor steinkonstruksjon av 0,2-0,3 m store steiner og en 0,9 m lang

T.21811
T.21812
T.21810
Sum

Reg.nr.
1100B
llOlB
1l02B

TrekullprØver
5
2
5
12

Vurdering: 1100B er tydelig en grav. En del av
1l01B kan være et ildsted, mens en annen del trolig
tilhører et steingjerde registrert som 11 03B. 1102B
er den mest tydelige gravkonstruksjonen på
Ystvikskaget. Utgravingene ga daterende materiale
fra alle tre anleggene og noen holdepunkter for hvordan anleggene var konstruert.

2.4.8 Havnvikskaget
Delprosjekt: 2
Utgravingsår: 1994
Utrykt feltrapport: Urbanczyk 1994, Wickler 1994
Foto:
Svlhv:
Gravrøys 1105B: 2538/16-30
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Tegning 2:47 Gravrøys 11028, Ystvikskaget. Utgravd område, lag l, i plan og profil.
Drawing 2:47 Grave cairn 11028, Ystvikskaget. Excavated area, layer l, plan and profile.

Gravrøys 1107B: 2527/20-21
Bålplass l306A: 2527/15,17-18
Fargedias:
Gravrøys l105B: 2493/10-19
Gravrøys 1107B: 2492/9,12-16,20; 2493/1-2
Bålplass l306A: 2492/17-19
Tegninger: 1354 - 1356, 1373 - 1374, 1406 - 1408
Spesielle problemstillinger:
Utgravingene skulle vise hvor gamle gravene var og
hvordan de i tid og rom forholdt seg til andre graver
og boplasser i området. Det skulle også undersøkes
om de registrerte anleggene virkelig var graver, og
om det fantes hittil ukjente graver eller andre gamle
kulturspor på Havnvikskaget.
Spesielt om utgravingsmetoden
og utgravingsforløpet:
Problemstillingene skulle løses med minst mulig
graving. Derfor ble utgravingene først begrenset til

0,3m breie søkesjakter plassert i kryss over hver
røys. Sjaktene ble deretter utvidet etter behov.
Utgravingene omfattet bare torvlaget unntatt 1m2 i
1105B som ble utgravd ned til berget.
Gravrøys 11058: Røysa bestod aven oval røys, orientert 0-V, som der hvor steinpakningen var tettest
var 2 x 2,5 m stor. Steiner fantes spredt utenfor dette
området. Røysa lå på berg og var dekket av tykk torv.
Under røysa fantes et tynt lag av mørk, sandblandet
grus med noe humus. Der fantes også noe trekull.
Gravrøys 11078: Røysa var dekket av tykk torv, men
flere steiner var synlige. Små prøvesjakter ble åpnet
i ytterkantene for å avgrense røysa. To kvadranter i
sentrum av røysa ble utgravd. Røysa hadde rester av
et gravkammer, 3 x 4 m stort, orientert NV-S0. Bare
en av dekkhellene lå på plass. I bunnen av kammeret
fantes moderne keramikk (et hode aven julenissefigur). Det viser at stedet trolig har blitt brukt som lekeplass. Kullprøvene fra røysa er derfor usikre å bruke
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som dateringmateriale.

2.5 UTGRAVING AV GROPER, UTKIKKSPLASSER, TUFTER OG BAL PLASSER

Bålplass 1306A: Under den opp til 0,27 m tykke
torva fantes 7 stk. 0,2-0,35 m store steiner plassert i
sirkel på berget. Under steinene fantes et mørkt lag
med noe kull.

2.5.1 Oversikt
Bare få av de kultwminner som ble identifisert som
groper, utkiksplasser, hustufter og bålplasser ble
utgravd. De fleste lå utenfor utbyggingsområdet og
kunne derfor ikke prioriteres. Utgravingene ble
utført for å få oversikt over hvor gamle kulturminnene var og hvilken funksjon de har hatt.

Anlegg 1108B, 1109B og 1308A: Prøvegravinger
viste at 1I09B og 1308A var diffuse steinsamlinger
og ikke graver. Prøvegraving i 1I08B bekreftet at
den er en sikker gravrøys av betydelig størrelse.

Funn:
T.nr.

Reg.nr.

T.21909
T.21910
T.21911
Sum

1306A
1I07B
1I05B

Trekullprøver
1
3
1
5

Vurdering: Røysene (4 stykker) ligger alle på en
rekke langs toppen av høydedraget. 1306A ligger på
en liten knaus lengst mot øst på Havnvikskaget.
Både den annerledes beliggenheten og konstruksjonen av 1306A taler for at dette ikke er en grav, men
en bålplass. I røysene ble det ikke funnet noen gjenstander annet enn et stykke moderne keramikk.

Groper: Gropene lå i rullesteinsområder i den vestre
delen av Tjeldbergodden fra Tjeldberget til rett nord
for Kvitberget på Dromnes. Et par groper fantes også
i Kuppelvika på nordsiden av utløpet av
Kvennabekken i sjøen. Ettersom gropene lå i
rullesteinsområder, hadde vi ikke så stort håp om å
finne organisk materiale i dem. I rullesteinen vil også
uorganisk materiale lett forsvinne langt ned i
rullesteinen. Vi valgte å grave groper som skulle
forsvinne ved utbyggingen og groper hvor det var
størst mulighet til å finne daterende materiale.
Utkiksplasser: Utkiksplassene lå spredt langs
kystlinjen vest på Tjeldbergodden fra Tjeldberget til
sør for Seterbukta. Denne typen kulturminner ble
tolket som utkiksplasser pga av at det var plasser
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Tegning 2:48 Gravrøys 1105B, Havnvikskaget. Utgravd område. Profil og overflate av gravrøysa..
Drawing 2:48 Grave cairn 1105B, Havnvikskaget. Excavated area, profile and suiface of grave cairn.
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Tegning 2:49 Plan av hålplass 1306A, Havnvikskaget.
Drawing 2:49 Plan of hearth 1306A, Havnvikskaget.

som ga skjul, samtidig som man fra disse hadde godt
utsyn over sjøen. Utkiksplassene hadde alle noen
form for kunstig oppbygging for å gi skjul. I de fleste
syntes det å være små muligheter til å finne
daterende materiale. Derfor ble det bare gjort
utgravinger i den som syntes å ha størst muligheter
til å gi daterende materiale.

2.5.2 Tjeldberget grop 10G5A
Delprosjekt: 2
Utgravingsår: 1992
Utrykt feltrapport: Urbanczyk 1992
Foto:
Sv/hv: 2503/17-24

Hustufter: Ved registreringene ble det funnet få
hustufter. Det ble gjort utgravinger i en av tuftene for
å finne ut om det virkelig var en tuft og i tilfelle få
vite hvor gammel den var.
Bålplasser: På eller nær flere av gravfeltene ble det
registrert bålplasser. På Skarpneset ble en av
bålplassene utgravd for å undersøke om det var noen
sammenhang i tid med graver eller andre kulturspor
i området. Også på Havnvikskaget ble en mulig
bålplass undersøkt, se utgraving av gravene på
Havnvikskaget. Fra flere av de øvrige bålplassene
ble det samlet inn trekull ved registreringen, se registreringsbeskrivelse av bålplassene.
Nedenfor beskrives først utgravingene av gropene,
deretter av utkiksplassen, hustufta og bålplassen.

Fargedias: 2478/3-10
Spesielle problemstillinger: Utgravingen skulle
vise gropens konstruksjon, alder og funksjon. Grop
1065A ble valgt, ettersom den var omtrent helt
dekket av torv. I den skulle det være større
muligheter å finne organisk materiale enn i groper
uten torvdekke.
Spesielt om utgravingsmetoden
og utgravingsforløpet: Et 5 x 5 m stort felt ble først
nøye dokumentert og nivellert. Feltet ble delt i fire
kvadranter som ble avtorvet. Hele overflaten ble tegnet. Enda en grop, 1168A, ble funnet i rullesteinen
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Tegning 2:50
Tjeldberget. Plan og
profil av gropen 1065A.
Plan av gropen 1168A
og stolpehullet.
Drawing 2:50
Tjeldberget. Pan and
profile of pit 1065A.
Plan of pit 1168A and
posthole.
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under torven. Begge gropene hadde en stor stein i øst
som danner gropenes østvegger. Graving av 1065A
viste at rullesteinen var størst øverst. Derunder var
steinene mindre. Nederst var et lag grus. Ca. 1 m N
for 1065A ble det funnet en liten grop som ble tolket
som et stolpehull.
Vurdering:
Gropene er tydelig laget av mennesker. De store
steinene har utgjort stabile vegger, samtidig som de
kunne støtte en eventuell takkonstruksjon. Det ble
ikke funnet noe daterende materiale, trolig pga av at
steinene lå så løst og bare var dekket med torv i toppen. Oksygen vil derfor lett ha sluppet til. Pga. dette
ble ikke 1168A og stolpehu Ilet utgravd. Det er
sannsynlig at det finnes flere groper og kanskje også
andre kulturspor under torven i området.

2.5.3 Kuppelvika groplokalitet 4
Delprosjekt: 2
Utgravingsår: 1993.
Utrykt feltrapport: Wickler 1993
Foto:
Sv/hv: 25] 1/11-27
Fargedias: 2491/12-19
Tegninger: 1357-1360
Spesielle problemstillinger: Lokaliteten er registrert
som Groplokalitet 4 i 1988. Utgravingen skulle vise
gropenes konstruksjon, alder og funksjon.

Tab. 2: 13 Utgravde groper, utkiksplasser, hustufter og bålplasser.
Table 2:13 Excavated pits, lookout points, house foundations and hearths.
Område
Skarpneset
Tjeldberget
Kuppelvika
Havnvikskaget8
Sum
8

Grop

Utkiksplass
1

Hustuft

Bålplass

Sum

1

I

3
1
3
I
8

--

]

3
4

-I

1

Utgraving av båtplassen er beskrevet sammen med utgraving av gravene på Havnvikskaget.
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Foto 2:21 Utgraving av ruliesteinsgrop
1065A, Tjeldberget.
Photograph 2:21 Excavation ofpit 1065A,
Tjeldberget.

Spesielt om utgravingsmetoden
og utgravingsforløpet:
De tre gropene i rullesteinen ble dokumentert med
hjelp av tegning og fotos. Deretter ble halvparten av
hver grop utgravd. Det ble gravd ned til fjellet eller
så langt ned som det var mulig uten at gropene raste
sammen. De øverste steinene var større strandsteiner, O, 1-0,3m store, mens massen lenger ned bestod av
mindre steiner og grus. Det ble ikke funnet daterende
materiale eller observert noen sedimentering annet
enn en liten mengde grusblandet sand nær bunnen av
gropene. Gropene var, unntatt noe mose, uten vegetasjon.

Grop A: 3,0-2,7 moh. Gropen var ca. 2,5 m i diam.
og ca. 0,4 m dyp. Noe mose og lyng dekket steinene,
bortsett fra i sentrum hvor flere steiner var fjernet
nylig. S-e halvdel ble utgravd. I 0 lå fjellet 0,2 m
under torva og dannet en nærmest vertikal vegg. I
bunnen fantes noen større rullesteiner som kan være
fra en tidligere strand.

Grop B: 2,5-2,2 moh. Gropen var 2 x 3 m stor, orientert N-S. Dybden var i gjennomsnitt 0,55 m. Det
ble gravet ned til berget. På grunn av nedrast stein
var gropen bare 0,6m i diam. i bunnen. Spredt mose
fantes på de øverste steinene.
Grop C: 3,0 moh. Gropen var oval, 1,3 x 1,8 m, orientert 0- V. Det ble gravet 0,45m dypt. Det kunne
ikke observeres noen klar reduksjon i størrelsen på
steinene nedover i gropen. Steinene var i gjennomsnitt O,lm store. Mellom steinene i bunnen fantes
sand bl andet grus.
Vurdering: Det er uvisst hvor gamle gropene er, ettersom det ikke ble funnet noe daterende materiale.
Ettersom gropene ligger så lavt, 2,4-3 moh., og omtrent
ikke har noen vegetasjon, må de være unge. Grop A kan
være en naturdannelse, men de to øvrige gropene må
sees i sammenheng med andre groper i rullesteinsområder på Tjeldbergodden når det gjelder funksjon.
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Tegning 2:51 Gropfeltet i Kuppelvika.
Drawing 2:51 Pitfield at Kuppelvika.
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Tegning 2:52 Plan og profil av gropene i Kuppelvika slik de lå iforhold til hverandre.
Drawing 2:52 Plan and profile ofpits at Kuppelvika as they lie in relation to each other.
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unntatt to 0,5 m breie profiler. Det viste seg at utkiksplassen ga god ly. Veggene i N og S består av tørrmur som går ut fra den V-e veggen som består av
fjell. Den nordre veggen er høyere og mer forseggjort enn den søndre. Den søndre veggen går ut til en
større steinblokk. Mellom den nordre veggen og
denne steinblokken er en ca. 0,5 m brei åpning mot
ø. Rommet innenfor veggene er 1,2 x 2 m stort.
Gulvet består av fjell hvor ujevnhetene er fylt i med
stein. Det ble funnet tre som kan være rester etter en
takkonstruksjon. Det fantes mye kull under torven
som dekket steingulvet. Det ble funnet et skår av
keramikk.

2.5.4 Skarpneset utkiksplass

1014A
Delprosjekt: 2
Utgravingsår: 1992
Utrykt feltrapport: Urbanczyk 1992
Foto:
Sv/hv: 2506/14-15,19-20,28-29,37
Fargedias: 2468/12-16, 18-20; 2469/4-5
Tegninger: 1121-1122

Funn: T. 21642

Spesielle problemstillinger: Utkiksplassen ble
utgravd for å finne ut hvordan den var konstruert,
hvilken funksjon den har og hvor gammel den er.

Reg.nr.
1014A

Spesielt om utgravingsmetoden
og utgravingsforløpet:
To 0,5 m breie prøvesjakter ble først gravet tvers
gjennom utkiksplassen. Derved viste det seg at det
fantes mye stein også under torva. Derfor ble
utgravingen utvidet til å omfatte hele anlegget

Keramikk
l

Tre
kull
l

Tre-

Sum

I

3

Vurdering: Utkiksplassen er tydelig bygget opp for
å få ly samtidig som man kunne holde utkik mot
sjøen i vest. Funnet av keramikk og trekull vil gi
gode holdepunkter for datering.

TJELDBERGODDEN
1014A utki ksplass

Skarpneset

TjEL08ERGOOOfN

"-

Skarpneset

.........

Tegning 2:53 De tre utkiksplassene på Skarpneset.
Drawing 2:53 The three lookout points at Skarpneset.
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Foto 2:22 Utsikt over Skarpneset.
Photograph 2:22 View of Skarpneset.

Foto 2:23 Utkiksplass IOl4A, Skarpneset.
Photograph 2:23 Lookout point IOl4A, Skarpneset.
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Tegning 2:54 Utkiksplass 1Ol4A, Skarpneset. østre profil og plan av gulvet.
Drawing 2:54 Lookout point 10l4A, Skarpneset. Eastern profile with jloor plan.

2.5.5 Skarpneset hustuft 1015A

Lag 3: Gammel torv, sand, grus og kull. Noe forvitret
stein.
Konstruksjoner: Buet torv-voll, ca. 70 cm bred og
20 cm høy. Indre mål i tufta var ca. 2,50 x 5 m.

Delprosjekt: 2
Utgravingsår: 1992
Utrykt feltrapport: P. Urbanczyk 1992

Vurdering: Den mulige hustufta har trolig vært et
oppholdssted for mennesker i forbindelse med
aktiviteter på Skarpneset, men neppe et fastere bosted.

Foto:
Sv/hv: 2506/l6
Fargedias: 2468/17

2.5.6 Skarpneset bålplass 1231A
Spesielle problemstillinger: Den mulige tufta ble
Delprosjekt: 2
Utgravingsår: 1993
Utrykt feltrapport: P. Urbanczyk 1993.

undersøkt for å finne ut om det virkelig var en tuft og
i tilfelle hvor gammel den er.

Spesielt om utgravingsmetoden
og utgravingsforløpet: Det ble gravd en 0,7 m lang

Foto:
Sv/hv: 2521/0

prøvesjakt tvers over torv-vollen og inn i tufta.
Trekull ble samlet inn fra nederste lag. Formen på
tufta var oval, og den buet seg ut fra 3 store steinblokker. Undergrunnen består av berg.

Fargedias: 2469/6-8
Spesielle problemstillinger: For å undersøke om
det fantes graver under torva på Skarpneset ble det
gravd søkesjakter. I en av disse ble en bålplass funnet. Den ble undersøkt for å se om den kunne settes

Stratigrafi:
Lag l: Torv, 20 cm tykk i vollen, 5 cm inni tufta.
Lag 2: Kompakt brun humus.
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i sammenheng med andre kulturspor på Skarpneset.
Spesielt om utgravingsmetoden o
gutgravingsforløpet:
To prØvesjakter ble åpnet på den søndre lave
bergryggen på Skarpneset. En av prøvesjaktene var
0.25 x 3,55 m stor. orientert N-S. Midtre del av
denne sjakta ble ved utgravingen utvidet til 0,45 m
mot S. Under det inntil 75 cm tykke torvlaget kom
fjellet fram. I dette fantes en sprekk med et tydelig
kullag i bunnen.
Funn: T.21714
I Registreringsnr.

1231A

Funn
Trekull

Stratigrafi: øverst et inntil 75 cm tykt torvlag.
derunder fjell. Mellom torv og fjell fantes trekull.
Vurdering: Det er usikkert om dette virkelig er en
bålplass. Det er imidlertid vanskelig å finne noen
annen tolkning. Det tykke torvlaget tyder på at
bålplassen er gammel. I området finnes også to andre
lokaliteter tolket som bålplasser (IOWA og I012A).

2.6 STEDSNAVNUNDERSØKELSER,
DELPROSJEKT 2
2.6.1 Stedsnavn som kilde til fortiden
Stedsnavn kan være en kilde til kunnskap om fortiden. Stedsnavn er imidlertid i stadig endring. En
del navn glemmes og nye oppstår. Når et sted fraflyttes og nye folk flytter inn som ikke har noen
tradisjon på stedet, glemmes de fleste av de gamle
navnene samtidig som nye navn gis. Også når virksomheten endres på den måten at et område blir mindre brukt eller måten det brukes på endres, kan navn
glemmes. Navn huskes bare dersom de brukes. Jo
flere som bruker navnet dess større er sjansen for at
navnet skal leve videre. Hvis mange bruker et navn
og det er kontinuitet i bruken av navnet. kan et navn
leve lenge. Enda betydningen av navnet går i glemmeboka. kan navnet leve videre. Ved å analysere
navnet kan det si noe om eldre tids bruk av det
aktuelle området. Navn som har levd lenge mens
betydningen er gått tapt er f.eks. mange nå
uforståelige øynavn langs norskekysten. De er blitt
uforståelige fordi de er gitt i et språk som for lengst

er glemt. Slik langvarighet skyldes at mange alltid
har hatt bruk for navnet. slik det er langs kysten og
andre viktige veier.
Også stedsnavn er avhengig av moter. slik navnegivningen i dag er det. Stedsnavnforskere mener at
det f.eks. var mote å navngi garder på bestemte
måter til forskjellig tid. Ut fra dette har de laget en
kronologi for ulike typer stedsnavn. F.eks. mener
man at det i en periode var på moten med gardsnavn
som ender på -stad (stadir) og kort deretter med navn
som ender på -set (setr). Det er imidlertid et problem
at kronologien for stedsnavn kan være satt opp med
en sideblikk til dateringer av arkeologiske funn. samtidig som arkeologene bruker stedsnavnene til å
datere sine funnsteder. Hvis man bygger på hverandre på denne måten. blir resultatene misvisende.
Gjør man arkeologiske undersøkelser for å avkrefte
eller bekrefte en datering ut fra stedsnavn. vil det
hjelpe. Vi kan imidlertid ikke være sikker på at
navnet har blitt gitt samtidig som det aktuelle kulturminnet ble skapt. Navnet kan ha tilkommet senere.
Likevel mente vi at stedsnavn kan være en god
kilde til å fortelle om f.eks. eldre driftsformer og
annen bruk av et område. Derfor ble det gjennomført
en stedsnavnregistrering på Tjeldbergodden med
inntilliggende områder. Cand. philol. Frode
Korslund gjorde registreringen.

2.6.2 Metode
Stedsnavnregistreringene på Tjeldbergodden med
inntilliggende områder ble primært gjennomført for
å undersøke om stedsnavnene kunne belyse problemstillingene i delprosjekt 2. Det ble derved spesifisert enkelte problemområder som stedsnavninnsamlingen særlig skulle belyse.
a) Kan stedsnavnene fortelle noe om bruken av
området i eldre tid. særlig når det gjelder driftsformer innenfor og i tilknytting til jordbruk og fiske?
Er også navn som kan vise til spesielle virksomheter
og funksjoner som lovting. religiøs virksomhet og
handel, representert?
b) To bygdelag. Dromnes og Kjørsvikbugen. møtes
på Tjeldbergodden. Viser navnegivingen i utmarka
på Tjeldbergodden noe om gamle grenser mellom
Dromnes og gardene på Kjørsvikbugsiden? Kan
f.eks. samme lokalitet på Tjeldbergodden ha
forskjellig navn i de to bygdelagene? Viser navnematerialet noen forskjeller som kan ha sammenheng
med at gardsdannelsen kan ha skjedd til ulik tid i de
to bygdelagene? Kan navnematerialet vise om ett av
bygdelagene har dominert Tjeldbergodden?
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c) Er det mulig å gi stedsnavnene en bakre dateringsgrense slik at de kan bidra til å si noe om alderen
på de forskjellige brukene og virksomhetene? Her
må man være klar over at et bruk kan ha eksistert
under et annet navn før nåværende navn kom i bruk.
d) Finnes navn som viser at man hadde kjennskap
til ulike kultunninner i området eller som i navnet
viser til et kulturminne som f.eks. Toften.
e) Tjeldbergodden ligger ut mot den trafikkerte
Trondheimsleia og på nordre hjørne av innløpet til
Drornnessundet. Finnes i navnematerialet noe som
viser til denne spesielle beliggenheten, f.eks. navn
gitt av dem som brukte leia eller skulle svinge inn i
Drornnessundet?
Metoden for å finne stedsnavnene i undersøkelsesområdet var å intervjue beboere i de to
bygdelagene på hver side av Tjeldbergodden. Det ble
lagt vekt på å intervjue informanter som var tradisjonsbærere på den måten at de drev bruk som har
gått i arv fra generasjon til generasjon lenge. En del
av intervjuene ble tatt opp på bånd. Navnene ble registrert på kort og kartfestet så langt det var mulig.
Tjeldbergodden ligger i Stemshaug sogn, som
utgjør den østre delen av Aure kommune. Stemshaug
sogn ble opprettet i 1906, og ble egen kommune i
1914. Stemshaug ble atter en del av Aure kommune
i 1964. Stemshaug sogn er delt i tre grender:
Skardsøy (den vestlige delen), Innlandet og
Nordlandet. Tjeldbergodden er en del av Nordlandet.
Nordlandet består av følgende garder (slik de er
oppført i O. Rygh Norske Gaardnavne): Vikan gnr.
50. Sagmestervik gnr. 51, Havnvik gnr. 52, Ledal
gnr. 53, Kjørsvik gnr. 54 og Drornnes gnr. 55.
Ola Stemshaug har registrert navn fra Stemshaug
sogn i sin hovedoppgave fra 1965: "Stadnamn frå
Stemshaug" . Han tok for seg Innlandet. I hovedoppgaven beskrives dialekten i Stemshaug. Det ble
bygget på denne analysen i den forenklede fonemiske lydskriften som ble brukt ved navneregistreringen på Tjeldbergodden.

2.6.3 Oversikt og oppsummering
Totalt ble 182 navn registrert og analysert hvorav
110 fra Dromnessiden og 72 fra Kjørsvikbugsiden,
se tabell 2: 14 og 2: 15.
I tabellene er gjengitt hovednavnet for hvert
område. Lydskrift er ikke angitt. Det ble registrert
flere navn innenfor de fleste områdene.
Konklusjon om problemstillingene:
a) De fleste navnene i utmarka er gitt på bakgrunn

av dyre- og planteliv og terrengformasjoner. Noen
navn sier direkte eller indirekte noe om eldre driftsformer og næringsgrunnlag. I innmarka finnes flere
slike navn. De fleste vurderes imidlertid som unge.
Et eksempel på et navn som er gitt på bakgrunn av
dyrelivet er Tjeldberget. Informantene meddelte at
det ikke er uvanlig at tjeld holder til på dette berget.
Navnet har også vært tolket ut fra at tjeld skulle være
gammelnorsk tjald (telt, kappe). Tjeldberget skulle
da være det berget en satte opp telt på. Nå er stedet
værhardt og egner seg dårlig både til å legge til med
båt ved og sette opp telt på, så Tjeldberget bør heller
tolkes som "berget der tjelden holder til". Navnet
Tjeldbergodden er eksempel på et nykonstruert navn.
Det lille berget Tjeldberget har da fått gi navn til hele
utmarksområdet
mellom
Drornnes
og
Kjørsvikbugen. Navnegivingen kan skyldes at det
meldte seg et behov for et samlenavn for dette store
utmarksområdet, da planene om ilandføring av olje
og gass til området ble aktuelle.
b) De to bygdelagene har få navn felles. Det
skyldes sannsynligvis at de to bygdelagene ikke
bruker hverandres utmark. Noen navn antyder en
dominerende posisjon for Drornnes.
c) De fleste navnene er tidløse, men det er likevel
mulig å si en del om hvor gamle navnene kan være.
d) Få navn kan knyttes til faste fornminner. Man
kunne ellers vente at de store røysene på
Tjeldbergodden hadde individuelle navn. Disse røysene var naturligvis kjent. At de er plyndret forklares
med at trøndere som skulle til Bergen la til i en av
buktene på Tjeldbergodden for å komme i ly for
uvær, og at de brukte ventetiden til å plyndre røysene. De skal ha dratt rike hjem. Dette skal ha skjedd
for flere hundre år siden. Andre fornminner enn de
store røysene var lite kjent eller forklart som naturdannelser. Navn som Tuftin viser imidlertid til eldre
bosetning. Løse fornminner var bedre kjent. Mange
hadde funnet flint i åkeren og en åker på Buhaug ble
kalt Pilåkern.
e) Det ble ikke påvist navn som er gitt av andre enn
de som levde i området. At området ble brukt av
andre skulle vel sagnet om gravplyndrene fortelle.
Det var ikke urimelig at folk la til i buktene for å
søke ly for uvær når de passerte langs leia.
Stedsnavnregistreringene gir således muligheter til
å belyse deler av problemstillingene i delprosjekt 2.
Ved stedsnavninnsamlingen ble det påvist feil i
navnene på Økonomisk Kartverk, noe som også har
gitt seg utslag i vår rapport. Ettersom mange boplasser allerede var gitt navn i forprosjektet, hadde det
ingen hensikt å rette opp disse navnene i forbindelse
med prosjektet.
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Tab. 2:14 Stedsnavn registrert på Dromnessiden med antall registrerte navn i hvert delområde.
Table 2: 14 Place names registered on the Dromnes side with number of registered names in each sub-area.
Navnene
langs kysten
fra Tjeldberget
til Kvitberget

Antall
navn

Korsneset
Geitaryggen
Storvika

2
4
7

Skarpneset
Seterbukta
Harpestien
Grindvika
Vika
Kvitberget

3
2
4
6
2
8
38

Navnene i
innlandet
mellom
Gangåsen og
Kjørsviksida
BakJia
Holbekkan

Antall
navn

Navn oppå
Gangåsen

Antall
navn

Navnene i
innmarka på
Dromnes

Antall
navn

5
1

Gangåsen
Setra
Snorvatnet

13
11
3

14
7
2

Røkkhaugen
Dromneslia

1
4

Sørigarden
Oppistuo
Litlskardshaugbrønnen
Bakkan
Gammalgarden
Nystuo

6

2
1
8

34

32

Tab. 2:15 Stedsnavn registrert på Kjørsvikbugsiden med antall registrerte navn i hvert delområde.
Table 2: 15 Place names registered on the KjØrvikbug side with number of registered names in each sub-area.

I

Navn langs stranda fra
Tjeldberget til Vardheia
Tjeldberget
Oterskogen
Stongneset
Vedberget
Slyngsteinen
Kvernabekken
Kuppelvika
Tjømen
Oksbåsen
Oterholtet
Vardheia
SUM

Antall
navn
3
3
6
2
l
4
l
1
2
l
1
25

Navn rundt Kvemavatnet
Borstad
Brann
Litlvatnet
Teinhaugen
Ormhaugen
Stornavarhaugen
Baklia
Stigan
Røkkhaugen
Vilhelmstjørna
Kalvheien

Antall
navn
4
3
2
1
1
4
5
3
l
2
1
27

Navn i innmarka på
Kjørsviksida
Kjørsvik
Kjørsvikbugen
Ystvika
Buhaug
Sagli
Hamnvik
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2.8.1 Nummererte tabeller

Antall
navn
I
1
4
4
1
9

20

Tab.2: 1 Oversikt over feltarbeidet i antall ukeverk
fordelt på delprosjekt og feltledere de enkelte år.
Tab.2:2 Oversikt over utgravd masse på de enkelte
lokalitetene hvert år.
Tab.2:3 Registreringer på Tjeldbergodden med
naboområder.
Tab.2:4 Antall registrerte boplasser.
Tab.2:5 Antall registrerte gravrøyser og steinlegninger fordelt på områder.
Tab.2:6 Antall registrerte groper fordelt på områder.
Tab.2:7 Antall utkiksplasser, tufter, huler og
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bålplasser fordelt på områder.
Tab.2:8 Antall registrerte jordbruksspor og torvtak
fordelt på områder.
Tab.2:9 Antall registrerte havner fordelt på områder.
Tab.2: 10 Antall øvrige registreringer fordelt på
områder.
Tab.2: Il Størrelsen på det utgravde arealet i hver
boplass og på samlet utgravd boplassareal hvert år.
Tab. 2: 12 Gravrøyser og steinlegninger utgravd i det
enkelte år.
Tab.2: 13 Utgravde groper, utkiksplasser, hustufter og
bålplasser.
Tab.2: 14 Stedsnavn registrert på Dromnessiden med
antall registrerte navn i hvert delområde.
Tab.2: 15 Stedsnavn registrert på Kjørsvikbugsiden
med antall registrerte navn i hvert delområde.

2.8.2 Tegninger
Tegning 2: l Positive og negative prøvestikk og registreringer.
Tegning 2:2 Registrerte boplasser, gravrøyser og
steinlegninger.
Tegning 2:3 Registrerte kulturminner unntatt
boplasser, gravrøyser og steinlegninger.
Tegning 2:4 Registrerte boplasser, gravrøyser og
steinlegninger med registreringsnummer eller
lokalitetsnavn. Koordinatene (A, B, C osv) er
oppgitt.
Tegning 2:5 Skisse over gravfeltet i Kvennavika.
Tegning 2:6 Skisse over gravrøys 12/l066A på
Tjeldberget.
Tegning 2:7 Skisse over beliggenheten til skålgrop
1169A i Storvika.
på
Tegning
2:8
Skisse
over
gravfeltet
Havnvikskaget.
Tegning 2:9 Groplokalitet l, Storvika med nyregistrerte og tidligere registrerte groper.
Tegning 2: 10 Skisse over utkiksplass 1014A på
Skarpneset.
Tegning 2: Il Dromnes gård med prøvestikk og
utgravinger i tunet.
Tegning 2: 12 Plan og profil felt 2 Dromnes l.
Tegning 2:13 Utgravd område på Seterbekken 3.
Tegning 2: 14 Plan av sannsynlig ildsted på
Seterbekken 3.
Tegning 2: 15 Utgravd område på Storvika 1.
Tegning 2:16 Utgravd område med tufter og vannrenne (l161A) på Storvika 1.
Tegning 2:17 Sjakt l, Storvika 1. Søndre profil og
plan over lag 5.
Tegning 2: 18 Utgravde områder på Kalvheiane 2.

Tegning 2: 19 Utgravd område på Kalvheiane 2A.
Tegning 2:20 Plan av teltring på Kalvheiane 2A.
Tegning 2:21 Plan av konstruksjonene A, C, E og G
med profil av østre feltkant, Kalvheiane 2A.
Tegning 2:22 Profil av konstruksjon A, Kalvheiane
2A.
Tegning 2:23 Plan av lag 4 (toppen), Kalvheiane 2B.
Tegning 2:24 Oversiktsplan av noen konstruksjoner,
Kalvheiane 2B.
Tegning 2:25 Profil gjennom mange kulturlag,
Kalvheiane 2B.
Tegning 2:26 Utgravd område på Kalvheiane 3.
Tegning 2:27 Prøvestikk og utgravde områder på
Kalvheiane 3, 1993 og 1994.
Tegning 2:28 Kalvheiane 3, nordre felt. Overflaten
av lag 2 og nordvestre profiler.
Tegning 2:29 Utgravd område på Kalvheiane 5.
Tegning 2:30 Terrengdetaljer, prøvestikk og utgravd
område på Kalvheiane 5.
Tegning 2:31 Kalvheiane 5, vestdelen av utgravingsfeltet.
Tegning 2:32 Utgravd område på Kvennabekken 2a,
2b og 3.
Tegning 2:33 Prøvestikk i 1992 brukt til å avgrense
Kvennabekken 2 og 3.
Tegning 2:34 Kvennabekken 2a, prøvestikk og
utgravd område.
Tegning 2:35: Kvennabekken 2a, plan over utgravd
område og utsnitt av profil.
Tegning 2:36 Kvennabekken 2b, prøvestikk og
utgravd område.
Tegning 2:37 Kvennabekken 2b, sørøstre profil.
Tegning 2:38 Kvennabekken 3, prøvestikk og
utgravd område.
Tegning 2:39 Utgravd område på Brann I.
Tegning 2:40 Brann l. Bunnen av lag III og profil
langs linjen 100x.
Tegning 2:4 I Gravrøys 1287A Kvennavik. Plan over
lag l.
Tegning 2:42 Gravrøys 1283A Kvennavik. Plan over
lag 3.
Tegning 2:43 Gravrøys 1181 A Kvitberget, sørøstre
kvadrant. Plan over lag 2 og profil N-S og 0- V.
Tegning 2:44 Gravrøys 1067 A, Storvika. Profil N-S
og plan av lag 3.
Tegning 2:45 Gravrøys 1061A, Geitaryggen. Profil
med torvlaget over røysa og plan av lag 2 med
funnstedet for bl.a. bronsekniven.
Tegning 2:46 Gravrøys 1066A og røys 12,
Tjeldberget. Plan og profiler av lag 2, sørøstre kvadrant.
Tegning 2:47 Gravrøys 1102B, Ystvikskaget.
Utgravd område, lag l, i plan og profil.
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Tegning 2:48 Gravrøys 1105B, Havnvikskaget.
Utgravd område, profil og overflate av gravrøysa.
Tegning 2:49 Plan av bål plass
l306A,
Havnvikskaget.
Tegning 2:50 Tjeldberget. Plan og profil av gropen
1065A. Plan av gropen 1168A og stolpehullet.
Tegning 2:51 Gropfeltet i Kuppelvika.
Tegning 2:52 Plan og profil av gropene i Kuppelvika
slik de lå i forhold til hverandre.
Tegning 2:53 De tre utkiksplassene på Skarpneset.
Tegning 2:54 Utkiksplass 1014A, Skarpneset. østre
profil og plan av gulvet.

2.8.3 Fotografier
Foto 2: l Flyfoto over Tjeldbergodden i 1993 før
utbyggingen.
Foto 2:2 Flyfoto over Tjeldbergodden i 1994 etter at
anleggsvirksomheten hadde startet.
Foto 2:3 Utgraving i boplassen Dromnes l i 1994.
Foto 2:4 Tynt gullfragment med filigranamering fra
Dromnes l. Fragmentets største mål er 6mm. Foto:
Per E. Fredriksen, NTNU, Vitenskapsmuseet.
Foto 2:5 Oversikt over en del av Kalvheiane i 1994.
Anleggsarbeidet er i full gang.
Foto 2:6 Tegning av strukturer ved utgraving i
Kalvheiane 2B i 1993.
Foto 2:7 Kalvheiane 2. Flintspiss. Foto: Per E.
Fredriksen, NTNU, Vitenskapsmuseet.
Foto 2:8 Kalvheiane 2. Retusjert flintspiss. Foto: Per
E. Fredriksen, NTNU, Vitenskapsmuseet.
Foto 2:9 Kalvheiane 2. Avslag av bergkrystall. Foto:
Per E. Fredriksen, NTNU, Vitenskapsmuseet.

Foto 2: 10 Kalvheiane 3. Slipeplate for steinredskaper. Foto: Per E. Fredriksen, NTNU,
Vitenskapsmuseet.
Foto 2: 11 Kalvheiane 3. Knakkestein for matbearbeiding eller tildanning av steinredskap. Foto: Per E.
Fredriksen, NTNU, Vitenskapsmuseet.
Foto 2: 12 Kalvheiane 5 i 1994. Sålding av utgravde
masser med trykkvann.
Foto 2:13 Kalvheiane 5. Flekker av flint (tynne,
smale avslag). Foto: Per E. Fredriksen, NTNU,
Vitenskapsmuseet.
Foto 2:14 Kalvheiane 5. Skiveøks av flint. Foto: Per
E. Fredriksen, NTNU, Vitenskapsmuseet.
Foto 2: 15 Kvennabekken 2b. Utgraving i 1993.
Foto 2: 16 Kvennabekken 2b. Skraper av flint. Foto:
Per E. Fredriksen, NTNU, Vitenskapsmuseet.
Foto 2: 17 Bautastein l289A Kvennavik. Torven
rundt steinen er flekket av og de støttende steinene er
synlige.
Foto 2: 18 Snelle til håndtein funnet i gravrøys
l283A i Kvennavika. Foto: Per E. Fredriksen,
Vitenskapsmuseet, NTNU.
Foto 2: 19 Liten bronsekniv, ca. 5,5 cm lang, funnet i
gravrøys 106lA på Geitaryggen. Foto: Per E.
Fredriksen, NTNU, Vitenskapsmuseet.
Foto 2:20 Utgraving av gravrøys I066A på
Geitaryggen i 1992.
Foto 2:21 Utgraving av rullesteinsgrop 1065 A,
Tjeldberget.
Foto 2:22 Utsikt over Skarpneset.
Foto 2:23 Utkiksplass 1014 A, Skarpneset.
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2.9 VEDLEGG
Norges

teknisk-naturvitenskapelige

universitet

(NTNU)

Vitenskapsmuseet
Institutt for arkeologi og kulturhistorie

DOKUMENTASJONSVEILEDNING FOR
ARKEOLOGISK FELTARBEID BRUKT I
DELPROSJEKTENE 1 OG 2
GASSPROSJEKTET
I

GENERELT OM REGISTRERING
Nummerering: Delprosjektene har disse nummerseriene:
- Delprosjekt 1 (leder ABJ):
1-999
- Delprosjekt 2 (leder BB): 1000-1999
- Delprosjekt 3 (leder MEJ): 2000-2999
Prøvestikkene/tilsvarende
enheter
gis
registreringsnummer fortløpende. Innen hver nummerserie benytter registreringsgruppene hver sin
bokstav; A, B, C osv. Registreringsgruppe A kaller
altså sitt første prøves tikk A-l. Også negative
prøvestikk skal gis nummer. Etterpå blir det en vurderingssak om f.eks. flere positive prøvestikk som
ligger nær hverandre tilhører samme lokalitet.
Vedkommende lokalitet får i så fall et eget navn eller
annen betegnelse. Det er viktig at registreringsgruppen legger vekt på denne sammenfatningen av
prøvestikk.
Merking: Hvert registreringsnummer merkes med en
merkestikk i marken. Rød stikk for positiv og blå
stikk for negativ registrering. Stikken merkes med
registreringsnummeret (f.eks. A-745). Stikkene
plasseres mest mulig synlig ved prØvestikket.
Kartfesting: Avmerking gjøres på kopier av ØK-kart.
Prøvestikkene avmerkes på kartbladet med registreringsnummeret (f.eks. A-745).
~tfylling

av registreringsskjemaene: Prøvestikk og
tilsvarende registreringspunkter beskrives på et eget,
2-sidig skjema. Pass på at skjemaet blir et godt redskap til å gi andre enn deg selvet skikkelig inntrykk
av registreringens innhold. Husk at det i tillegg til
enkeltskjemaene skal gis en samlet beskrivelse av de
prøvestikk som ser ut til å tilhøre samme lokalitet.
Negative prøvestikk gis bare en kort beskrivelse.

Særlig der mange negative prøvestikk gjøres på det
samme areal, kan beskrivelsen av det enkelte stikk
bli meget kort. Sammenfatt i stedet de negative
stikkene i et forsøk på å forstå hvorfor de var negative. -Dårlig beskyttelse mot været? For våt grunn?
På hvert registreringsskjema skal føres inn betegnelsen på vedkommende ØK-kartblad.
Funn: Funnposer merkes med prosjektnavn, registrators initialer, funndato og registreringsnummer.
Disse og øvrige funnopplysninger føres på registreringsskjemaet. Husk å få med skikkelige
opplysninger om funnforholdene. Tenk hele tiden på
at informasjonen skal forstås av personer som ikke
har vært med på feltarbeidet og som oftest ikke kjenner terrenget annet enn fra kart.
Tegning og fotografering: På registreringsskjemaet
tegnes profilskisser av positive prøvestikk. Alle
prøvestikk der man tar ut materiale for I'C-prøver
skal ha slike skisser. Vedlagte symbolliste (signaturliste) brukes så langt det passer. Der man ser
sammenheng mellom flere positive prøvestikk, tegnes en planskisse over lokaliteten slik at det blir lett
å danne seg et inntrykk av stikkenes plassering i terrenget og i forhold til hverandre. Som grunnlag bør
oppforstørrede ØK-utsnitt benyttes der det er praktisk. Slike utsnitt bestilles hos prosjektledelsen.
Hovedsaken ved fotografering er å dokumentere
registreringen(e)s beliggenhet i terrenget, bl.a. med
sikte på effektiv gjenfinning; dessuten å vise terrengets karakter.

GENERELT OM UTGRAVING
S~lve utgravinge~:

Når utgravinger kommer i gang,
blu dokumentaSjonen mye mer omfattende. For
gravingsdokumentasjon benytter vi derfor ikke standardskjemaer; de kan føre til innsnevring av ansvaret
for observasjon til noen få standardsituasjoner. Det
er bare den enkelte utgraver som kan oppdage det
merkverdige. Og det merkverdige kan være av svært
mange slag. Dette legger et stort ansvar både på feltlederen og hver enkelt feltassistent. Når situasjonen
er bortgravd, kan den aldri mer betraktes.
Arkeologen dokumenterer alltid ut fra problemstillinger som skal belyses. Skal dokumentasjonen
bli tjenlig, må en først og fremst gjøre disse problemstillingene klare og tydelige for seg selv. Bare da
blir man i stand til å se etter den informasjon som er
viktig, og til å samle inn denne informasjonen på en
billigst mulig måte. Pass på at gravings- og dokumentasjonsprosedyrene ikke får noen eoen
verdi ,
o
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men bare er redskaper til å skaffe belysning av problemstillingene. - f.eks. nivellerer vi bare når vi vet
noenlunde sikkert at nivellementene vil bli brukt i
belysningen av et viktig problem. Arkeologer har
kastet bort mye penger på kostbare gravingsprosedyrer som ikke har tilfredsstilt dette kravetl
Dette betyr ikke at det skal slarves l Det som velges
ut for dokumentasjon, er pr. definisjon viktig. Derfor
skal det dokumenteres med den kvalitet som det gir
å være siste observatør.
Normalt vannsåldes i såld med kvadratiske masker
med 4 mm side i åpningene. Fra hvert lag bør det
også såldes prøver med 2 mm maskevidde.
Gravingsdagbok føres av gravingslederen etterhvert som informasjonen graves fram. Så må gravingslederen sørge for at hver utgraver får en god
informasjonskanal fram til denne dagboken. Stol
ikke på hukommelsen l All erfaring viser at den er
skrøpelig, også når viljen er fremragende. Husk at
dagboken skal være forståelig også for folk som ikke
har vært til stede under observasjonen.
Etter avsluttet feltsesong lager gravingslederen en
rapport der de enkelte detaljene fra dagbok og annen
dokumentasjon settes sammen til forståelige helheter. Slike helheter er f.eks. en hustuft, en kokegrop,
et avgrenset kulturlag og en grøft. De delene helheten består av (f.eks. stolpehull og ildsteder i eller
utenfor en hustuft), gis i tillegg hvert sitt nununer og
sine egne, nøyaktige beskrivelser. Dette kan gjøres i
listeform.
Tegning er dyrt, men må likevel benyttes tenunelig
ofte for å tydeliggjøre verbalbeskrivelsen. Foto
benyttes i tillegg, men er ikke noen erstatning for
tegning. Bare tegningen kan framheve, tydeliggjøre
og sanunenfatte til forståelige helheter som f.eks.
"ildsted" eller "hustuft". Gjør ikke tegningene
nøyaktigere enn vedkommende problemstilling
krever. Små, billige skisser bør lages så ofte det har
en rimelig hensikt. Men nøyaktigheten skal ikke
være dårlig der nøyaktighet er viktig. Ta med
tilstrekkelig av omgivelsene til at det tegnede kan
forstås i sammenheng med terrenget. Benytt
forstørrede ØK-kart til slik oversikt over større
områder der dette er enklest.
Før liste over funn, prØver og fotografier (gjeme i
samme bok). Hensikten er å bevare den informasjon
som er knyttet til hvert enkelt funn/prøve/foto og
som ikke framgår av selve funnet og posemerkingen.
Hver enhet må merkes med lokalitet, lokalisering på
lokaliteten, dato og finnerens signatur. Pass på at
jordprøver eller prøver til f. eks. 14C-datering
merkes av på en planskisse og en profilskisse slik
at vi kjenner sammenhengen de står i. Lag om nød-
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vendig egen profil- og plantegning for prøven. Ellers
blir prøvene verdiløse for oss.
Selve funnet/prøven merkes med tekst på oppbevaringsposen. Skriv med slik penn/stift at teksten
ikke går bort igjen ved f.eks. at posene ligger mot
hverandre. Teksten på posen må være tilstrekkelig
fyldig til at det ikke er tvil om hvor vedkommende
funn hører hjemme. Dette betyr at rute- , koordinatog lagbetegnelse tas med. Der det antas å ha verdi,
detaljerer man ytterligere med f.eks. "inne i ildstedet", "umiddelbart under steinhellen", "i tett konsentrasjon av avslag", "i bunnen av nedgravingen".
Merkingen må inkludere tilstrekkelig kobling til
funnlisten. Skriv på posen maskevidden i såldet som
er benyttet; likeså signaturen til den som
gravde/sorterte fram vedkommende funn.
Gravingsrapporter: De verbalbeskrivelser vi får inn
er nesten alltid for knappe og for uklare. Systemet
skal være at man starter med å beskrive kulturminnet
før undersøkelsen begynte. Så beskrives hovedobservasjoner og enkeltkonstruksjoner/funnforhold
under utgravingen. Til slutt beskrives situasjonen
etter at kulturminnet er undersøkt. Vi har særlig
savnet beskrivelser som setter sammen enkelthetene
til forståelige helheter som stolpehull, teltring, ildsted, hustuft osv. Dette gjøres som egne lister i tillegg til rapportens løpende tekst. I listene beskrives
og tolkes hver konstruksjon slik at det er klart for
leseren hva det enkelte stolpehull, ildsted eller hus
bestod av. Det er ikke nok med tegning/foto!!! Uten
tolkning, dvs. problemrettet observasjon, er dokumentasjonen ubrukelig for alle som ikke var med og
fikk se helheten under utgravingen. Men ta med også
annet som du mener er av betydning. Skriv en rapport for hver utgravd lokalitet, men slik at f.eks. flere
gravefelt med sanune lokalitetsnavn får en felles rapport.

Disse momentene bør være med i rapporten så langt
det passer:
l. Registreringen: Hvordan ble lokaliteten registrert?
Hva var det i registreringsresultatene som gjorde at
lokaliteten ble valgt til utgravingsobjekt? Pass på at
henvisningen mellom registrering og graving stemmer.
2. Problemstilling: Hvilke spesielle temaer innenfor
de generelle problemstillingene skulle belyses?

3. Praktiske opplysninger: Tidsrom. Mannskap.
Værforhold og andre forhold som kan ha påvirket
undersøkelsen. Besøk f.eks. fra tiltakshaver under
arbeidet. Formidlingstiltak som f.eks. besøk av
skoleklasser, foredrag, "åpen dag" m.v.
4. Arbeidsopplegg: Målesystem og innmålingspraksis. Gravefeltenes størrelse. Bruk av maskiner til
f.eks. graving og funnleting. Bruk av foto og tegninger i dokumentasjonen.
5. Observasjoner: Lagbeskrivelse i hovedtrekk. Type
og fordeling av funn materiale, jordsmonn og stein i
grove trekk. Strukturer som kulturlag, kullflekker,
stolpehull, ildsteder, nedgravninger, fyllskifter, steinsamlinger, brannlag, funnkonsentrasjoner. Pass på å
tolke så godt du kan som f.eks. "tuft", "brann-grav"
osv. Betydningsfulle forhold i omgivelsene i dag så
som ly for vind, båtplasser under ulike vind-retninger, gode fiskeplasser eller bestander av sjøpattedyr, hjortetrekk. Husk listen over strukturer som
ildsteder, stolpehull, brannlag etc. og beskriv dem
skikkelig! Uf. ovenfor.)
6. Samlet forståelse av lokaliteten og eventuelt flere
lokaliteter på en gang: Hva har foregått på lokaliteten
mens den var i bruk (type virksomhet, årstid, plass i
samfunnssystemet, m.v.)? Bruksfaser? Hvordan er
de blandet? Hvordan har folk på lokaliteten brukt
landskapet (ly, skjul, husmaterialer, forhold til
naboer)?
7. Funnlister føres slik at det er sikker kobling mellom opplysningene i listen og vedkommende funn.
Dersom funnet kommer fra en konstruksjon, må
dette gå fram av funnlisten. Husk igjen at hver funnpose merkes med funn-nummer og rute+gravingslag,
eller bare med gravingsrute og -lag der funn-nummer
ikke er naturlig som f.eks. flintavfallet i en gravingsrute.

ØVRIGE FORHOLD
Pressefolk og andre offentlighetsrepresentanter skal
tas vennlig imot. Gi bare kort og konkret saksinformasjon. Henvis til prosjektledelsen for mer grundig
og prinsipiell informasjon.
Skoleklasser og allmennhet for øvrig skal gis god
service så sant det ikke går vesentlig ut over arbeidsinnsatsen. Fang opp mest mulig av slike henvendelser ved å sette opp fyldig informasjonsplakat.
Husk at feltpersonalet er statstjenestemenn og oppfattes slik av allmennheten. Legg derfor vekt på å
opptre skikkelig. Ta godt vare på utstyr, også det
enkle; vis god arbeidsdisiplin og nøysomhet i bruk
av alle typer ressurser.
Rydd skikkelig opp både i husvære og på gravingsplass.

Ta kontakt med prosjektledelsen når det er behov:
Birgitta Berglund
tlf. kontor: 73 51 29 76
tlf. hjem: 73 Sl 4064
mobiltelefon: 94 65 56 60
Ta gjeme kontakt også hjem når det er behov, men
helst ikke før kl. 0700 og etter kl. 2200.
Ame B. Johansen
tlf. kontor: 73 51 2969
eller
73 59 22 26
mobiltelefon: 94655440
Ekspedisjonen (tlf: 73 59 21 70 eller for ABJ også:
73 59 21 45) vet hvor personer befinner seg til
enhver tid.

Jordprøvelister føres på samme måte.

o

Liste over materiale som anbefales 14C-datert
føres.
Liste over nummererte tegninger føres.
Fotolister.
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3 Konklusjon om delprosjekt l,
landarkeologi, eldre del
Arne B. Johansen
3.1 ARKEOLOGISK UTGANGSPUNKT
Hovedpunktet for delprosjekt l var å fmne den
tidligste bosetningen og å karakterisere den. Dette er
i seg selv vanskelig fordi levefonnene for 9000 år
siden var så armerledes enn vår at vi har svært
vanskelig for å forstå hvordan de f.eks. vurderte
landskapets kvaliteter. Vurderinger som er selvsagte
for oss, kan ha vært utenkelige for menneskene den
gang. "Sunn fornuft" mister derfor mye av sin
veiledningsevne.
Med dette utgangspunktet ønsket vi å fmne ut om
bosetningen fortsatte og om den var kontinuerlig. To
av de viktigste definisjonene av "kontinuerlig" er at
bosetningen enten består av mennesker med den
samme kulturfonn som fortsetter å bruke området
eller at området bare er i kontinuerlig bruk,
uavhengig av levefonnen hos brukerne. Dette gir
flere utfordringer. En av dem er at to bosetningsfaser med ulik alder, men med "samme kulturform" må
kunne skilles fra det forhold at kulturfonner stadig
endrer seg, og at også to faser av "sanune kulturfonn" derfor vil være forskjellige. En annen utfordring er at "kontinuerlig" aldri kan oppfattes som at
mennesker har vært til stede på vedkommende
funnlokaliteter hver dag gjennom 8000 år. Dette ville
det også være umulig å finne ut med arkeologiske
metoder. Den rimeligste oppfatningen er at "kontinuitet" bør bety "i jevnlig bruk, f.eks. som sesongvis
oppholdssted for mennesker". En liknende utfordring er å vurdere hva som er ett "område". Er f.eks.
hele Tjeldbergodden å oppfatte som ett område, dvs.
at det foreligger bosetningskontinuitet dersom det
fmnes bosetningsspor fra alle perioder. uavhengig av
hvor på Tjeldbergodden de fmnes?
Den midt-norske kysten har hatt en særlig sentral
stilling i norsk kulturhistorie etter at lektor Anders
Nummedal ved Kristiansund off. høiere allmenskole
begynte å finne meget gamle steinalderboplasser i
Kristiansund-trakten i tiden omkring første verdenskrig. Nummedal, som var geolog, visste at strandlinjen hadde stått høyere i eldre tid. Ut fra sitt allmenne
kjennskap til næringsformer ved kysten regnet han
med at menneskene også den gangen hadde vært

knyttet til stranda, og han begynte å lete langs ulike
strandlinjenivåer. Ved Vollvatnet like utenfor byen
gjorde han sine første funn av flintavslag og boplasser. Metoden viste seg å være meget fruktbar, og
funnene kom snart på rekke og rad, særlig etter at
han var blitt tilsatt som konservator ved
Universitetets Oldsaksamling i Oslo og kunne bruke
all sin tid på arkeologi. De leveformer han fant
sporene etter langs den midt-norske kysten fikk
navnet "Fosnakultur". Senere tok Nummedal også
fatt på tilsvarende måte i Finnmark der han snart
gjorde omfattende funn langs gamle strandlinjer. Her
fikk bosetningen navnet "Komsakultur".
Siden Nummedals tid har Fosnakulturens funn vært
viktige i norsk og nord-europeisk kulturhistorie.
Allment har man ment at de høyestliggende av disse
funnene er av de eldste etteristids funn i Norge, ettersom strandlinjen stort sett har sunket i hele etteristiden. Dateringen har man gjort både ved å studere
funnenes redskapsfonner (de forandrer seg systematisk med tiden) og ut fra kvartærgeologisk datering av
det
strandlinjenivå
der
funnene
ligger.
Strandlinjedatering forutsetter imidlertid at folk har
bodd helt i stranda. Har de bodd langt borte fra stranda, forteller ikke strandlinjens datering noe om
alderen. Derimot vet man med sikkerhet at et gitt
punkt i terrenget ikke kan ha vært bebodd før det
dukket opp fra havet. Bosetningen der kan altså ikke
være eldre enn fra den tid stedet kom opp over havflaten. Derimot kan det være fra hvilket som helst senere
tidspunkt ettersom folk i prinsipp har kunnet bosette
seg hvor som helst på det tørre land. Ved strandlinjedatering har det derfor alltid vært viktig å sannsynliggjøre at vedkommende spor etter folk er avsatt nær
strandkanten. Dette har man gjort på flere måter.
Særlig har man undersøkt om funnstedet lå særlig
gunstig til i forhold til båtplass under ulike værforhold. Man har også undersøkt om flintredskaper er
vannrullet. I så fall må de ha ligget nær stranda temmelig lenge i løpet av den tid som har gått siden de ble
etterlatt på stedet av menneskene. Ved undersøkelsene
på Tjeldbergodden har vi utnyttet alle disse dateringsmulighetene. Det er også samlet inn mye materiale til bruk i naturvitenskapelige dateringer.
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Datering er bare et middel til å forstå situasjoner og
hendinger i fortiden: Tjeldbergodden har en slik
beliggenhet i Midt-Norge at mange typer informasjon om væremåter har vært tilgjengelig for menneskene som holdt til her. Den som bodde på
Tjeldbergodden fikk fort vite om både det som kom
nordover og sØrover langs kysten og det som beveget seg inn eller ut Trondheimsfjorden. Det gjør
Tjeldbergodden til et godt "laboratorium" for å studere mange av de viktige hendingsforløp i NordEuropas kulturhistorie.
I senere år har arkeologer begynt å diskutere om
Norskekysten også har mye eldre spor etter folk enn
de 10 000 år som er gått etter siste istid. I så fall må
sporene ligge slik i terrenget at isdekket under siste
istid ikke har ødelagt dem. Først og fremst rettes
oppmerksomheten da mot fjell huler; særlig slike
som vender bort fra isstrønunens retning, dvs. mot
vest. Man har dessuten fått mistanker om at isdekket
ikke over alt har hatt så Ødeleggende virkning, selv
på åpen mark. På Tjeldbergodden finnes ingen huler.
Om isdekket har hatt slik karakter at det kan ha
skånet spor etter folk på åpen mark, har man ikke
tilstrekkelig kunnskap om. De ligger i så fall i forsenkninger i terrenget. Men slike steder har også den
tykkeste myroverdekningen. Den gjør letingen etter
bosetningsspor fra før siste istid urimelig kostbar.
På Tjeldbergodden konsentrerte vi oss om å fmne
terrengpartier med moderat myroverdekning og der
det ville være særlig fordelaktig å bo dersom man
var knyttet nært til stranda. Et slik parti var sØr- og
østsida av den bergryggen som dannet vestavgrensningen av dalsøkket langs Kvennabekken. Her var
man i rimelig ly for vest- og nordavær både som vind
og bølgedrag, og man hadde god oversikt mot nord
der det meste av maten må ha blitt hentet. På slike
gunstige steder ville folk slå seg ned, selv om deres
væremåter for øvrig var ulike. Det meste av innsatsen ble derfor konsentrert langs denne dalsenkningen
og i botnen rundt Kvennavatnet. Dermed har
området vært så gunstig at folk trolig har foretrukket
å bosette seg her framfor de fleste andre steder på
Tjeldbergodden.
Det lå da også flere lokaliteter langs senkningen.
En betydelig del av utgravingsinnsatsen ble derfor
konsentret til disse lokalitetene. I noen utstrekning
gravde vi også lokaliteter på utvalgte steder utenom
senkningen. Særlig prøvde vi å få undersøkt bosetningsspor på høyere nivåer.

3.2 REGISTRERINGENE
Tabell 2:3 gir oversikt over registreringene. Fordi
man under forundersøkelsen i 1988 konsentrerte seg
om steinalderlokaliteter, ble det funnet mindre nytt
under delprosjekt l enn under delprosjekt 2.
Ettersom slike lokaliteter praktisk talt aldri avslører
seg på urørt markoverfiate, ligger det mange utfordringer i registreringene. De viktigste er:
• Hvilke fysiske spor mennesker har etterlatt seg,
avhenger av hvilken virksomhet de har drevet. Å ha
et bilde av denne virksomheten er derfor en nødvendig forutsetning for å finne sporene.
• Uavhengig av forestillingene om sporenes karakter er det en forutsetning for oppdagelse at sporene
kommer "innenfor synsvidde". Dersom arkeologen
ikke kommer til med sin leting, f.eks. på grunn av
fysisk utilgjengelighet som myrdekke, hjelper det
ikke at sporene aldri så mye er forventet og at de
finnes.
• I meget liten utstrekning kan letingen etter spor
lettes av tekniske hjelpemidler. Det skyldes først og
fremst at de avvik fra det naturlige som bosetningen
skapte i jordsmonnet, f.eks. i elektrisk ledningsevne,
er forsvunnet i løpet av de mange tusenår som er
gått.
Letingen ble konsentrert om "boplasser", dvs. steder
der steinredskaper eller rester etter produksjon av
slike redskaper var etterlatt. Om fortidsmenneskene
har "bodd" på alle slike lokaliteter, er en annen sak.
Noen av de registrerte lokalitetene er sikkert bare
spor etter at folk har oppholdt seg der en kortere tid,
f.eks. fordi de hadde klart å felle et dyr og måtte dele
det opp for å kunne frakte det "hjem". Ettersom det
er gjenstandsmaterialet som inneholder det meste av
den arkeologiske informasjonen, ble lokalitetene
tillagt større vekt desto større gjenstandsmateriale de
syntes å ha ved registreringen.
Letearbeidet ble samlet om områder høyere enn 20
m over dagens havnivå. Å lete gjennom et terrengparti blir mer arbeidskrevende desto større det er og
desto flere
fysiske
hindringer det har.
Utbyggingsområdet på Tjeldbergodden var mellom
2 og 3 km2 stort. De fysiske hindringene her var
først og fremst den tette bunnvegetasjonen av lyng,
kratt og mose. Den hadde i sin tur gitt opphav til den
teppernyra som dekket størstedelen av området med
tykkelser opp til 2-3 m. For en stor del er nok denne
myra dannet de siste 3000 år. Da hadde det trolig
bodd mennesker på Tjeldbergodden i nærmere 7000
år. Det betyr at sporene etter menneskene ligger
under myra. Å fjerne myra over hele området ville
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være en umulig oppgave, både fordi kostnadene ville
bli svært store og fordi myra som arkiv for informasjon da ville gå tapt.
Vår metode i de myrdekkede områdene var å grave
prøvestikk på ca. 30 x 30 cm ned til steril grunn og
så lete gjennom de utgravde massene og studere profilene i hullet. Også dette er arbeidskrevende og
måtte begrenses sterkt. Med få unntak ble
prøvestikkingen konsentrert til områder der erfaringen tilsa at bosetningsspor helst fantes. I tillegg var
det hjelp i den myrgrøfting som var utført på deler av
området, åpenbart med sikte på skogplanting.
Grøftene var gravd gjennom boplasslagene slik at
det ble mulig å fmne f.eks. flintavslag og kull i den
oppgravde massen.
Den praktiske følge av dette var at vi konsentrerte
letingen etter arkeologiske data til små områder med
liten overdekning og med stor sannsynlighet for
bosetningsspor etter den kunnskap vi tidligere hadde
om foretrukne terrengtyper. Vi valgte å gå ut fra at
folk har funnet det gunstig å ha mest mulig ly, gode
muligheter til båtopptrekk og nær tilgang til ferskvatn. Da ble det selvsagt å konsentrere mye av letearbeidet langs dalsenkningen der Kvennavatnet ligger.
Dette gir konservativ kunnskap. Har menneskene for
8000 år siden hatt andre vurderinger av hva som er
gode lokaliseringer enn det arkeologen har erfart hittil, vil det være mindre sannsynlig at sporene blir
oppdaget.
Letingen utenfor selve anleggsområdet ble hovedsakelig gjort i områdene fra anleggesområdet og
sØrover mot fylkesveien fra Dromnes til
KjØrsvikbugen.

3.3 UTGRAVINGENE
Vi fulgte den arkeologiske felttradisjon der utgravingsinnsatsen stort sett konsentreres til de områder
på de registrerte lokalitetene som har mest gjenstandsfunn eller tydelige strukturer. Det er studiet av
dette som er arkeologiens viktigste analyseredskap.
Det største problemet i planleggingen av utgravingene på Tjeldbergodden var å velge utgravingsområde på Kalvheiane 2. Det funnførende området her
var så stort at bare en svært liten del kunne utgraves.
Vi valgte områdene like sØr for de to bergknausene
både fordi de var funnrike og fordi vi forestilte oss at
dette hadde vært de viktigste områdene for folk.
Det viktigste valget vi måtte treffe var å avgjøre
om vi skulle bruke ressursene på å grave flere små
felt spredt ut over en stor flate, eller samle innsatsen
om en eller et par flater. Vi valgte hovedsakelig å
grave få, større flater fordi vi ønsket å finne strukturer som hustufter og ildsteder. Med små felt, er
sjansen stor for at strukturer som teltringer og
avgrensning av funnkonsentrasjoner ikke blir
oppdaget. Dermed oppnådde vi å få ut mye informasjon ettersom også de store feltene ga mange
gjenstandsfunn.
Når bosetningssporene er så gamle at avfallslaget
er råtnet sammen, og nesten bare steinmaterialet ligger igjen, er det normalt ikke mulig å se lagskiller
mellom deponeringer fra ulik tid. Derfor ble vi normalt henvist til det nest beste alternativ som er å
grave i lag med bestemt tykkelse. Vi brukte oftest
lagtykkelse på 5 cm, men 10 cm der det var vanskelig å holde god presisjon i lagtykkelsen. Der lagene i

Tab. 3:1 Samlet oversikt over råstojftyper i gjenstandsfunnene fra utgravingene i delprosjekt 1, målt i % etter
antall gjenstander. Råstojftypene er sammenslått til hovedkategorier. Ettersom gjenstandene har ulik størrelse, sierfordelingen ikke nødvendigvis noe om vekten av det medgåtte råstoff. ,,_u i tabellen betyr "forekommer, men i lavere antall enn 0,5%":
Table 3:1 Total overview of raw materials ofJinds from excavations in sub-project 1, measured as a percentage according to the number ofJinds. Raw materials are grouped together into main categories. Since
Jinds vary in size, the division does not necessarily say anything about the weight of the raw material in
question. In this table "-" signifies "found, but less than 0.5%".

Seterbekken 3
Kalvheiane 2
Kalvheiane 5
Brann I

Flint

Jaspis

90
98
99
99

-

-

Bergkr.
2
-

Kvartslkvartsitt
5
I

-

-

Annen bergart
3

Pimpst.

Annet

-

-

1
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den naturlige podsoleringen i jordsmonnet var tynnere enn 5 cm, ble disse lagskillene fulgt.
Når gjenstander ligger i eller i underkant av myr, er
det særlig arbeidskrevende å fume dem ved vanlig
utgraving, både fordi myrtorva er seig og fordi en
stor andel av gjenstandene er mindre enn l cm.
Kontroller har også vist at en del materiale kan tapes
i slike tilfelle. Derfor brukte vi vannsålling med
trykkvann på det meste av massen som ble utgravd.
Det gjør at funnmaterialet med større sikkerhet kan
brukes til å belyse problemstillinger der sammenlikning av antall gjenstander, f.eks. i ulike størrelsesgrupper er viktig.
En ser at flint dominerer helt som redskapsmateriale,
til tross for at de naturlige forekomstene av dette
materialet er svært sparsomme. Det må bety at folk
har tilhørt tradisjoner der flint var det selvsagte redskapsråstoff. Dette betyr trolig at de har sin bakgrunn
i områder med betydelig større flintrikdom enn på
Tjeldbergodden, slik at den tradisjonelle kunnskapen
om å lage redskaper gjorde flint til et selvfølgelig
førstevalg. I mange strøk, særlig i innlandet, er kvartsitt, skifer og andre lokale materialer tilsvarende
dominerende. Trolig skyldes denne forskjellen ikke
bare at flinten her var vanskeligere tilgjengelig. Også
på Tjeldbergodden må det ha vært mye lettere å finne
redskapsråstoff av bergarter enn av flint. Flinten
fantes, da som nå, utelukkende som små og dårlige
knoller på lavere nivåer enn den postglasiale marine
grense.
Det er utført noen '4C-dateringer: På Kalvheiane 2
har vi hittil fått dateringer opp mot 5000 år før nåtid,
på Kalvheiane 5 på vel 5000 år før nåtid og på Brann
1 på omtrent det samme. Flere dateringer skal gjøres.
Det er bl.a. åpenbart at dateringene på Kalvheiane 5
står i kontrast til det alderdommelige gjenstandsmaterialet her. Problemet med datering av boplassflater er at trekull og annet organisk materiale har
vitret bort i de lange tidsrom som gikk mens
boplassen har ligget utsatt for vær og vind. Sterk
nedbør eller vind gjør også at lette partikler som
trekull kan føres vekk gjennom den lange perioden
før de dekkes av torv. Særlig kan dette gjelde en brattlendt lokalitet som Kalvheiane 5. Desto eldre materialet er, jo mer utsatt er det for begge disse faktorene. Datering av den dypestliggende kullstripen i
myra inntil Kalvheiane 2 i sØr ga nesten 8000 år før
nåtid. Der har sporene blitt beskyttet av at de lå
under vann og snart ble overdekket av bunnfall. En
grundigere undersøkelse av denne myra ville gitt
vesentlig informasjon som ikke er bevart over grunnvannsnivå, både i alder og bruksform. I en myr som

stadig vokser blir også avsetninger fra ulike tidsrom
adskilt, mens de på tørr mark råtner og faller sammen til ett lag.
Derfor gir tørrrnarksmaterialet heller ikke grunnlag
for å vurdere nøyere f.eks. hvor mange besøk folk
har gjort på den enkelte lokalitet. Om funnene på
Kalvheiane 2 er resultat av et kort, årlig besøk aven
gruppe gjennom mange tusen år, kan derfor ikke
avgjøres ut fra lagfølgen på selve boplassflaten. Selv
om man bare etterlot noen få gjenstander hvert år,
blir det fort til 90 000 stk. eller mange ganger flere
etter hvert som tusenårene går. Vi antar at vi skal få
ut mer kunnskap om dette ved det nøyere studium av
redskaper og avfall.
Livet på lokalitetene har vi fått et bedre grep om,
først og fremst gjennom funnene av boligrester. Den
store teltringen på Kalvheiane 2 viser både at det var
en stor gruppe som bodde der og at oppholdene varte
så lenge at det var lønnsomt med et solid telt eller en
gammeliknende konstruksjon. Men også etter en
grundig bearbeiding av materialet fra undersøkelsene på Tjeldbergodden regner vi med at vi
bare står ved begynnelsen av å forstå hvordan menneskene tilbrakte sine liv for 8000 år siden. Var folks
aksjonsradius så begrenset at noen betraktet f.eks.
Tjeldbergodden som "hjem".

3.4 NYTT ARKEOLOGISK STANDPUNKT
J. Den tidligste bosemingens alder:

Det er et motsetningsforhold mellom lokalitetenes
høyde over havet og deres gjenstandsformer på den
ene siden og 14C-dateringene av trekull fra
lokalitetene på den andre siden. Denne motsetningen
vil nok bli redusert gjennom den videre analyse av
materialet. Motsetningen er imidlertid velkjent også
fra
andre
områder.
Undersøkelsene
på
Tjeldbergodden har gitt inspirasjon til å fortsette
avklaringen. Særlig ga undersøkelsen et eksempel på
hvor viktig det blir å legge arbeid på lokaliteter som
ligger nær gjengrodde tjern. Der vil oftest data finnes
bevart som er gått tapt på tørr mark. Forekomsten av
kullstøv i ulike lag i myrene antas å være resultat av
menneskelig aktivitet ettersom de lysåpne
bjørkeskogene som dominerte landskapet de første
tusenårene ikke ville bli antent av lynnedslag. Når
kullstøv forekommer helt tilbake til 9500 år før nåtid
i myrene på Tjeldbergodden, er det grunn til å tro at
mennesker kom hit straks isdekket forsvant.
2. Kontinuitet:
I undersøkelsene på Tjeldbergodden la vi særlig vekt
på å samle data som kunne si noe om kontinuitets-

146

søkeIser på Hitra, synes det som tettheten av
lokaliteter er størst på Tjeldbergodden. Grunnen til
dette kan være at Tjeldbergodden ligger nær leia
innenfor Hitra
og
nær
munningen
av
Trondheimsfjorden. Dette har gitt fordeler bl.a. ved
at ressurskonsentrasjonen her på "fjordhjørnet" var
særlig stor og ved at kommunikasjonene til, fra og
forbi området var lette. Trolig har det vært særlig
viktig at kommunikasjonene ga lett adkomst til store
innlandsområder slik at ressurser derfra kunne kombineres med kystressursene, f.eks. i en årssyklus. Det
er likevel en betydelig utfordring i framtidige arkeologiske undersøkelser å fInne ut hvor sterk bosetningskonsentrasjonen er til slike områder med gode
kommunikasjonsmuligheter og god ressurstilgang. I
Norge har man i prinsipp liknende situasjoner ved
munningen av flere av de store fjordene. Avklaringen
har derfor betydelig generell interesse. En problematisk faktor i våre undersøkelsesområder på Hitra ligger så lavt.

typer og -grader. Dette er et av de mest grunnleggende spørsmål i kulturhistorien: Er fortiden en
noenlunde sammenhengende oppsamling av vellykkede erfaringer ("kultur"), eller må kunnskapen
stadig nydannes fordi sorterings- og bevaringsmekanismene for kunnskap er for dårlige? .
Dersom viktig overlevelseskunnskap stadig tapes, vil
det også avsløres gjennom utformingen av redskapene. Undersøkelsene på Tjeldbergodden har gitt
et godt grunnlag for å gjøre mer fruktbare undersøkelser av dette spørsmålet. Kan f.eks. framveksten
av gardsbruk kobles sammen med den "trening" i
bofasthet som de stabile naturressursene på
Tjeldbergodden ga mulighet til. Tilsvarende kan den
videre analyse av datamaterialet belyse det skiftende
forholdet mellom fangst på land og fangst på sjøen,
og mellom fangst og samling.

3. Topografi og sosial organisasjon:
Myroverdekningen gjorde at vi bare fIkk begrenset
ny kunnskap om den detaljerte topografiske
beliggenhet av bosetningssporene. Det viktigste var
den betydning det hadde hatt for folk å ha ly for
været. Fra andre undersøkelser vet vi at menneskene
har tillagt dette forholdet ulik betydning i ulike tidsrom, trolig fordi teknologi og sosial organisasjon har
endret seg. Hadde man f.eks. kontroll med en så stor
gruppe at det kunne avsettes spesialister som stadig
lette etter fangstobjekter, kunne selve boplassene
legges til terreng uten de ulemper som utsiktspunkter hadde f.eks. for varmeøkonomien. Seterbekken
3, Brann l og delvis Kalvheiane 2 tyder på at heltids
oversikt over sjøen ikke har vært så viktig for dem
som brukte høytliggende terreng. Trolig skyldes
dette at gruppene var så store og spesialiserte at det
kunne avsettes folk til å holde oppsikt med terrenget.
Dermed kunne hele gruppens varmeøkonomi bedres.
At gruppene var store ved kysten har også å gjøre
med at sjøbruk krever samarbeid mellom mange,
f.eks. ved bygging og drift av litt større båter.
4. Geografi og beliggenhet:
Beliggenheten av bosetningsspor i forhold til større
terrengtrekk ble belyst: Når man sammenlikner
resultatene fra Tjeldbergodden med våre under-

5. Funn og leveform
Den store funnmengden på noen av utgravingsområdene, kombinert med '4C-resultatene og med
beliggenheten tyder på at samme lokaliteter har blitt
benyttet om og om igjen gjennom lange tidsrom. Det
ser f.eks. ut til at både Kalvheiane 2 og Kalvheiane 5
har vært i bruk gjennom flere tusen år. Hvilken form
for kontinuitet dette skyldes, gjenstår det å finne ut
gjennom gjenstandsanalysen .
Det ble funnet flere boligrester. Særlig interessant
var den store teltringen på Kalvheiane 2A. Ved sin
størrelse styrker også den troen på at bosetningen på
Tjeldbergodden har vært organisert i store grupper.
Dette inviterer til fortsatt leting etter tilsvarende spor
ved framtidige undersøkelser. Boligkonstruksjoner,
sammen med klær, har alltid vært en sentral forutsetning for bosetning i nordlige områder. Dersom de vi
fInner har en fast og sikker utforming, betyr det at
brukerne hadde lang tradisjon i å bo i kalde områder.
I sin tur kan dette belyse innvandringen etter siste
istid. De naturvitenskapelige resultater tyder på at
menneskene, gjennom avsviing av vegetasjon har
startet myrdannelsen enkelte steder.
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4 Konklusjon om delprosjekt 2,
landarkeologi, yngre del
Birgitta Berglund
4.1 ARKEOLOGISK UTGANGSPUNKT
Hovedpunktet for delprosjekt 2 var å studere
utviklingen av gardsdrift fra den første manipulering
av planter og dyr i området. Også utviklingen av
tilknyttet sjøbruk skulle studeres. Før utbyggingen
var hele Tjeldbergodden utmarksområder til de to
bygdelagene Dromnes og Kjørsvikbugen på hver sin
side av utbyggingsområdet. For å kunne studere
utviklingen av det sene jordbruket med tilknyttet
sjøbruk, måtte derfor også Dromnes og
Kjørsvikbugen i viss utstrekning trekkes inn i prosjektet.
Innføring av jordbruk i Europa har vanligvis vært
forklart med innvandring. I sin ytterste konsekvens
skal jordbruket ha spredt seg til Europa med hjelp av
utvandring fra "Den gyldne halvmåne" dvs.områdene rundt Eufrat og Tigris i Lilleasia. Fra man begynte med jordbruk 9000-8000 f.Kr. i disse områdene
tok det 4000-5000 år før man begynte med jordbruk
i Sør-Skandinavia. Andre har ment at det ikke er
mennesker som har innvandret som har lært ut kunsten å dyrke jorden, men at ideen om å dyrke jord har
spredt seg ved at man har møtt de som kunne det
uten at de nødvendigvis var innvandrere. Begge disse
måtene forutsetter at jordbruket ble innført som en
ferdig utviklet kunst. Jordbruket kan også ha oppstått
selvstendig flere steder uten påvirkning fra folk som
allerede drev med jordbruk. Undersøkelsene på
Tjeldbergodden har med sitt lange tidsperspektiv
muligheter til å gi bidrag i denne diskusjonen.
Fordi om man kjente til jordbruk og februk trengte
man ikke å begynne med det. Mange har hevdet at
det måtte til økologiske endringer for at folk skulle
begynne med jordbruk. Det betyr f.eks. at klimatiske
endringer eller endringer av havnivået førte til
endringer i vegetasjon og dyreliv som i sin tur gjorde
at man begynte med jordbruk og februk.
Befolkningspress og bedre oppbevaringsmetoder for
mat har også vært framført som forklaringer.
Tjeldbergodden består for det meste av myr, berg,
skog (mest furu og bjørk), rullesteinsområder og
svaberg. Noe var oppdyrket i senere tid. Store
områder var grøftet pga. av planlagt skogplanting.

For å kunne studere jordbrukets utvikling i et slikt
område var det nødvendig også med paleobotaniske
undersøkelser. Disse rapporteres for seg i kap. 6.2.
Resultatene kan derfor ikke sammenholdes her i
noen større utstrekning.
Ved forundersøkelsene var det påvist mange
boplasser på Tjeldbergodden. Alle viste til steinbruk.
Ut fra høyden over havet var det trolig at boplassene
var fra steinalderen. Ikke noe av materialet kunne
knyttes til jordbruk. De store røysene har vært kjent
lenge. Slike røyser dateres tradisjonelt til eldre bronsealder. Det var ikke klart om de kunne knyttes til
noen bosetning i området. Ellers var det registrert
groper i rullesteinsområder. Det var uklart hvilken
funksjon gropene hadde hatt.
Utgangspunktet for å studere utviklingen av den
første manipuleringen av landskapet i retning av
fedrift og jordbruk var godt på Tjeldbergodden.
Derimot var ikke forholdene i området så gode for å
studere en mer utviklet gardsdrift med tilknyttet
sjøbruk. Ved å trekke inn Dromnes og
Kjørsvikbugen i en viss utstrekning regnet vi med at
tidsperspektivet kunne forlenges framover i tid slik
at også en mer utviklet gardsdrift kunne studeres.

4.2 REGISTRERINGENE
Ettersom registreringene ved forundersøkelsene hovedsakelig dreide seg om fangstbosetning, var det
særlig nødvendig å fortsette med registreringer i delprosjekt 2. Det ble registrert både innenfor og utenfor Tjeldbergodden. Registreringene ble gjort både
på grunnlag av observasjoner på markoverflata og ut
fra prøvestikk.
Prøvestikkene ble tatt på to måter. Den ene var en
systematisk prøvestikking med bestemte mellomrom
over et område. Den andre måten var å prøvestikke
hvor det var mest sannsynlig at det fantes kultunninner. Den sistnevnte måten ga best resultat, og det var
den som for det meste ble brukt.
Ved registreringene i delprosjekt 2 ble det særlig
lagt vekt på lavtliggende områder. Ved prøvestikking
opp til 20m over nåværende havnivå ble bl.a.
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boplassene Kvennabekken 2a, 2b og 3 funnet. Alle lå
lavere enn tidligere registrerte boplasser på
Tjeldbergodden. Kvennabekken 3 lå så lavt som 1112 moh. Disse boplassene ble spesielt interessante
for delprosjekt 2 ettersom de ikke kunne inneholde
særlig gammel bosetning. Også de nyregistrerte
boplassene ved Kvennabekken hadde funnmateriale
av steinalderkarakter. Det ble antatt at utgravinger i
boplassene hadde mulighet til å gi svar på spørsmål
som hvor langt fram i tid steinbruken fortsatte og om
boplassene var knyttet til tidlig jordbruk og husdyrbruk. I myren i tilknytting til Kvennabekken 2b ble
det tatt ut pollenprøver, særlig med tanke på å undersøke om man med hjelp av dem kunne spore tidlig
jordbruk og husdyrbruk som kunne knyttes til
boplassen (kap. 6.2).
Utenfor selve Tjeldbergodden ble det på tunet på
den Drornnes-garden hvor fellestunet lå før utskiftingen på 1800-tallet funnet en boplass med hjelp av
prøvestikk. Denne boplassen er den lavestliggende
som ble registrert. Den ligger 7-8 moh.
Prøvestikkene viste at her fantes et tykt kulturlag.
Boplassen hadde en annen karakter enn boplassene
ute på Tjeldbergodden. Det ble f.eks. ikke funnet
materiale som viser til steinbrukende tid. Boplassen
her syntes å være en gardsboplass.
Det ble også lett etter gardsboplasser på
Kjørsvikbugsiden av Tjeldbergodden, men uten
resultat.
På Drornnes ble det lett etter åkerreiner og andre
spor etter eldre jordbruk. Det ble ikke funnet åkerreiner, men åkrer med særlig tykke matjordlag fantes
flere steder. De tykke matjordlagene tyder på lang
åkerbruksvirksomhet. Rydningsrøyser fantes flere
steder, både på Kjørsvikbug- og Drornnessiden. De
ble imidlertid ikke systematisk registrert, ettersom
områdene ligger utenfor utbyggingsområdet.
Det ble funnet 42 graver som ikke var kjent fra før.
I 1988 var sammenlagt 15 graver kjent i det samme
området. Gravene finnes særlig i den vestre og sØrvestre delen av Tjeldbergodden, hvor også de store
gravrøysene ligger. Nær innmarka på Drornnes ble
det registrert to gravfelt; Kvennavika og Kvitberget.
På Kjørsvikbugsiden ligger gravfeltet på
Havnvikskaget. I området mellom Ystvikskaget i øst
og Oterskogbekken i vest ble ingen graver påvist. I
det gravtomme området ligger imidlertid de fleste
boplassene. Ved prøvestikking viste det seg at det
som så ut som fugletuer ofte skjulte graver. Gravene
bestod for det meste aven steinlegging med tykk
torv oppå.
I den vestre og sørvestre delen av Tjeldbergodden
ble det funnet steder hvor f.eks. noen steiner lagt i

tørrmur eller en torvvoll varslet at mennesker hadde
bygget seg et skjul. Alle har god utsikt over sjøen.
Disse utkiksplassene ligger forholdsvis lavt, mellom
2 og 9 moh. Den mest sannsynlige tolkningen er at
utkiksplassene er steder hvor man skjulte seg ved
jakt på større sjødyr.
Også andre eksempler på spor etter bruk av
Tjeldbergodden i eldre tid ble funnet, som tufter,
bålplasser og torvtak. Felles for disse er at de ikke er
spor etter en ordinær bosetning på Tjeldbergodden,
men heller etter en temporær bruk av området i
forbindelse med at ressurser i området ble utnyttet.
Også ulike typer havner eller ankringsplasser for
båter ble registrert. Det dreier seg dels om havner
som helst ble brukt av gardene i området og dels om
ankringsplasser for større skip, trolig i forbindelse
med trelasthandelen i Kjørsvikbugen.
På Tjeldbergodden fmnes mange rullesteinsområder i forskjellige nivåer. Områdene utgjør gamle
strender. I disse områdene fmoes mange steder groper. Flere slike områder ble registrert ved forundersøkelsene. Ved undersøkelsene i 1992-1995 ble enda
flere slike områder registrert. Gropene har forskjellig
størrelse. Noen kan være nedgravinger som kan ha
vært brukt som hus. I tilfelle bygde man opp vegger
og tak med organisk materiale som nå er borte.
Andre groper er for små til å være tufter. Den mest
nærliggende tolkningen er at de har vært groper hvor
man gjemte jaktutbyttet. Groper og utkiksplasser kan
derfor trolig sees i sammenheng.
Parallelt med registreringene ble det utført innsamling av stedsnavn ut fra bestemte problemstillinger.
Navneinnsamlingen gir mulighet for økt forståelse
av hvordan Tjeldbergodden har vært brukt av de to
bygdelagene, Kjørsvikbugen og Dromnes, på hver
side av Tjeldbergodden. Navnene viste også bl.a.
hvordan området har vært brukt, da navnene ble til.
Innsamlingen av navn vil være til hjelp til å belyse
problemstillingene i delprosjekt 2.

4.3 UTGRAVINGENE
Boplasser
Utgravingene av boplassene på Tjeldbergodden gir
et godt utgangspunkt for å diskutere spørsmål om
innføring av jordbruk og husdyrbruk. Ser vi på de
boplassene som det er gjort utgravinger i innenfor
delprosjekt 2, spenner de over et tidsrom på i hvert
fall 7.500 år. Kalvheiane 3 er den eldste boplassen i
delprosjekt 2. '4C-dateringer viser at den i hvert fall
var besøkt mange ganger i perioden 6.500-4.400 år f.
Kr., dvs.i tidsrom før man begynte med jordbruk i
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Skandinavia.
Dromnes I er den yngste boplassen. En 14(:-datering viser til tiden rundt år 700 e.Kr., merovingertid.
Et gullfunn viser til omtrent samme tid. Dromnes er
en gardsboplass. På det samme stedet lå fellestunet
på Dromnes før utskiftingen på 1800-tallet. Fortsatt
er det et gardstun her. I prosjektet ble det tatt ut pollenprØver 200 m fra tunet (se kap. 6.2.9.). Analysene
viste at det har vært åpent jordbrukslandskap her, i
alle fall fra og med vikingtid.
Kvennabekken 2a, 2b og 3 ligger, i likhet med
Storvika l, mellom Kalvheiane 3 og Dromnes I i tid.
Kvennabekken 2a og Storvika I er, ut fra 14(:dateringer, boplasser med overraskende sen steinbruk. Trekull fra Kvennabekken 2a er 14(:-datert til
700-900 e.Kr. og trekull fra Storvika I er 14(:-datert
til ca. 1500-1600 f.Kr. og 500-600 e.Kr.
De eldste boplassene med redskaper av
steinalderkarakter kan gi opplysninger om en tidlig
manipulering av naturen, dvs. kimen til jordbruk og
husdyrbruk. De paleobotaniske undersøkelsene i
tilknytting til Kvennabekken 2b vil gi detaljerte
opplysninger om denne utviklingen. Også de paIeobotaniske undersøkelsene fra myrer høyere opp, kan
gi opplysninger om tidlig jordbruk og husdyrbruk.
De fleste utgravde boplassene i delprosjekt 2 ligger
i forskjellige nivå over havet ved den bukt som
Kvennavatnet en gang har vært en del av.
Avsnøringen av Kvennavatnet fra sjøen er datert
innenfor det naturvitenskapelige delprosjektet (nr. 5).
Fra alle boplasser det ble foretatt utgravinger i,
foreligger det 14(:-dateringer. De fleste dateringene er
gjort på trekull, men en del er gjort på hasselnøttskall. I Kvennabekken 2 ble det i tillegg datert et
lag med never av bjørk, se kap. 6.2.8.
Fra boplassene er det samlet inn et stort funnmateriale. Sålding av det meste av massene fra
boplassene gjorde at også små fragmenter som ellers
ville ha gått tapt, ble samlet inn. I Kvennabekken 2a,
2b og 3, Kalvheiane 3 og Storvika I bestod funnma-

terialet av steinmateriale foruten hasselnøttskall. I
Dromnes I var funnmaterialet preget av at boplassen
var en kystgard.
På alle boplassene unntatt Dromnes I og Storvika I
dominerer flint fullstendig som materiale. Dromnes
I har også ellers som gardsboplass en annen karakter enn de øvrige boplassene. På Storvika I dominerer kvartslkvartsitt. Storvika I ligger bare noen få
meter høyere enn Kvennabekken 2a og b. Hvis
boplassene har ligget ved stranden, skulle Storvika I
ikke være mye eldre enn Kvennabekken 2a og b.
Likevel er materialbruken annerledes.
Det rike funn materialet på boplassene gir ellers
muligheter til å bl.a. studere endringer i steinteknologi og materialbruk, virksomhet på boplassene
og organiseringen av denne virksomheten på den
enkelte boplass. I denne rapporten er det bevisst utelatt å vurdere de ulike boplasslokalitetenes karakter
utenom det å skille ut en gardsboplass. Først må en
mer inngående analyse av funnmaterialet gjøres.
I"C-dateringer antyder så langt en sen steinbruk i
området.
Graver
De 24 gravrøyser og steinlegninger det ble gjort
utgravinger i, var for det meste lite synlige. I flere tilfeller synes det som om man allerede i forbindelse
med gravleggingen eller kort tid etterpå har lagt tykk
torv oppå graven.
Gravene er spredt fra Kvennavika på Dromnes,
rundt Tjeldbergodden og fram til Havnvikskaget på
Kjørsvikbugsiden. De daterte gravene på
Tjeldbergodden er alle fra yngre bronsealder og keltertid dvs. fra det siste årtusenet før Kr.f., mens
daterte graver på Havnvikskaget og i Kvennavika er
yngre.
Et særtrekk ved gravene er at de ofte var lagt over
bergsprekker. Inntrykket er at berggrunnen er
utjevnet ved hjelp av steiner før graven ble anlagt.

Tab.4: l Prosentvis fordeling av steinmateriale fra boplassutgravingene i delprosjekt 2.
Table 4: l Division of stone material in percentages from the settlement sites of sub-project 2.

Boplass
Dromnes I
Storvika I
Kalvheiane 3
Kvennabekken 2a
Kvennabekken 2b
Kvennabekken 3

Hoh
7-8 m
19-21 m
27-39 m
17-18 m
17-18 m
Il-12m

% flint

0,90
16,7
98,88
95,61
99,64
100

% kvarts/
kvartsitt

%
skifer

% bergkrystall

81,6

0,09
0,01

0,60

%
jaspis

0,06

%

%
annet

bergart
99,1
0,09
0,35

1,46
0,16

0,22

0,07

4,39
0,07
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Tab. 4:2 Funn fra de utgravde gravene.
Table 4:2 Findsfrom the excavated graves.
Lokalitet

T,nr.

Kvennavika
Kvitberget
Skarpneset
Storvika
Geitaryggen
Oterskogbekken
SUM

21906
21907
21709
21712
21715

Bronse Jern Jern- Jern- Kerakniv nagle fragm mikk
kniv
mat.
43
1283A
l
1
1286A
l181A
l186A
l233A
l

Reg.
nr.

21641 1067A
21623 106lA 1

Org.
tem.

Snelle

Flint

Br.
bein

Br.
leire

Pimpstein

X
X

X

2

X

X

2

1

11

1
2
1

l

21717 l245A

1

l

l

2

l

Berggrunnen på Tjeldbergodden er oppsprukket, så
det er kanskje ikke så rart at mange graver har blitt
lagt over bergsprekker. Likevel er denne gravskikken
så utbredt i området at det må ha vært bevisst at
graver ble lagt på denne måten.
En del av gravene viste andre særtrekk som at
knust hvit kvarts var spredt i graven. Det ble gjort få
funn i gravene. Det kan skyldes at det vanligvis bare
var mindre deler av gravene som ble utgravd. I alle
graver hvor det ble funnet bein var de brente. Noen
gravkamre av stein tyder imidlertid på skjelettbegravelser. I de store røysene ligger til dels rester av
steinkister i dagen.
Funnmaterialet består for det meste av ett eller noen
få flintavslag eller et jernfragment. Et unntak er den
lille bronsekniven fra yngre bronsealder. I gravfeltet
i Kvennavika på Drornnes er funnmaterialet noe mer
variert med bl.a. keramikk og snelle til en håndtein.

Groper i rullestein og utkiksplasser
Utgravingene ga ingen funn som kunne hjelpe til
med å forklare hva gropene har vært brukt til. Det ble
ikke funnet noe ved utgravingene, heller ikke at
steinene hadde vært utsatt for vanne. Det er imidlertid grunn til å vurdere om ikke utkiksplassene og
gropene må sees i sanunenheng, ettersom de i så
mange tilfeller ligger i tilknytting til hverandre.
Utkiksplassene har tydelig vært skjulesteder mens
man hadde utsikt over sjøen. Det er mest rimelig å
tolke dem som steder hvor man holdt oppsikt over
sjøen ved jakt på større sjødyr. Man fIkk her ly for
vind samtidig som man hadde et skjulested ved jak-

43

11

1

5

ten. I alle fall de mindre gropene må da sees som
oppbevaringssteder for kjøtt og skinn. En av utkiksplassene ble undersøkt og 14C-datert. Resultatet ble
yngre enn AD 1685. Resultatet stemmer overens
med funnmaterialet som bl.a. bestod av keramikk fra
nyere tid. Mange av gropene ligger også så lavt at de
av den grunn ikke kan være så gamle.

4.4 NYTT ARKEOLOGISK STANDPUNKT
Undersøkelsene i delprosjekt 2 gir muligheter til å
arbeide videre med mange problemstillinger. Jeg vil
her spesielt framheve fem. Alle vil ha mulighet til å
gi bidrag som har betydning for forståelsen av menneskers bruk av Nordsjøkysten over lang tid og kontaktene mot vest. Samtidig ligger området på den
vestligste utposten på den midt-nordiske "korridoren" over det fennoskandiske området som fortsetter inn i Russland. Kystlokalitetene vil dermed også
kunne bidra til å kaste lys over spørsmål som gjelder
kontakter med de store innlandsområdene i øst.
l. Hvordan begynte det tidligste jordbruket og hvordan fortsatte det?
Undersøkelsene i delprosjekt 2 gir gode muligheter
til å arbeide videre med innføringen av jordbruk med
tilknyttet sjøbruk. I området Emnes boplasser fra hele
tidsronunet etter at området ble beboelig etter siste
istid og fram til i dag. De arkeologisk undersøkte
boplassene går fram til vikingtid, men skriftlige
kilder og eksisterende gardstun forteller om bosetningen videre framover. Et viktig skille som vil
kunne kaste lys over det tidlige jordbruket, er
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opphøret av bosetningen på Tjeldbergodden og etableringen av gardsboplassen på Dromnes.
Undersøkelsene av det tidlige jordbruket må sees i
sammenheng med de vegetasjonshistoriske undersøkelsene, jf. kap. 6.2.
2. Hvordan har folk utnyttet Tjeldbergodden gjennom tidene?
Undersøkelsene gir gode muligheter til å studere
hvordan menneskene har utnyttet Tjeldbergodden
gjennom tidene. På Tjeldbergodden er to hovedområder med spor etter menneskelig aktivitet i fortiden.
Det ene er dalføret rundt Kvennavatnet og
Kvennabekken, dvs. området som en gang har vært
en havsvik. Her ligger storparten av boplassene. Det
andre hovedområdet er vestre delen av
Tjeldbergodden, dvs. nordre hjørne av innløpet til
Drornnessundet. Her er graver, utkiksplasser og
groper i rullesteinsområder. Undersøkelsene gir gode
muligheter til å undersøke sammenhengen mellom
graver og boplasser og de ulike boplasslokalitetenes
karakter. Et interessant moment er at boplassområder
og gravområder er adskilt selv om de delvis var i
bruk samtidig. Undersøkelsene gir muligheter til å
studere hvordan de to bygdelagene Kjørsvikbugen
og Drornnes har utnyttet utmarksområdene på
Tjeldbergodden og om det kan spores noen linjer i
bruken av området som har betydning for dagens
bruk av området.
3. Hvordan var gravskikken og hvordan bruktes
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gravene til å "møblere" landskapet?
Undersøkelsene av så mange gravrøyser og steinlegginger innenfor et så lite område gir muligheter til å
gi bidrag til studier av gravskikk, særlig i bronsealder og keltertid. Resultatene vil trolig være representative for kystområder i Midt-Norge.
Undersøkelsene vil også gi bidrag til spørsmål om
hvordan graver ble anlagt i landskapet. Her må
forholdet til skipsleia og båttrafikken der, fjorden og
boplassene i området vurderes, jf. punkt 2.
4. Hvordan har steinteknologi og materialbruk
endret seg?
Det store funn materialet fra steinbrukende tid gir
rike muligheter til studier av steinteknologi og materialbruk i ulike tider. Spesielt for delprosjekt 2 er de
rike mulighetene til å studere sen steinteknologi.
Endringer i teknologi og materialbruk vil her kunne
gis vekt.
5. Hvordan var maktforholdene i området?
Undersøkelsene gir muligheter til å studere hvordan
fjordmunninger tiltrekker seg folk og hvordan makt
etter hvert manifesterer seg i slike områder.
Fjordmunningen, hvor undersøkelsesområdet ligger,
må herved sanunenlignes med andre områder.
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5 Delprosjekt 3, marinarkeologi
Marek E. Jasinski
Marianne Utne Nilsen
Undersøkelser 1992-1996
Rapporten er skrevet av Marianne Utne Nilsen og
Marek E. Jasinski. Feltarbeidet ble ledet av Jasinski.
Hovedformålet var å avklare forholdet mellom
tiltaket og kulturminnelovens bestemmelser om
skipsfunn og fartøyvern (Kap. IV). Ettersom flere
trasealternativer var under vurdering, ble undersøkelsene spredt over et stort område, som igjen dannet utgangspunkt for et vidsynt bilde av kultur- og
kystlandskapet på Nordmøre og i Sør-Trøndelag.
Prosjektet ga en sjelden mulighet til å samle
kunnskap om det maritime kulturlandskapet i et sammenhengende geografisk område, langs Trondheimsleia og i farvannet omkring Hitra.

5.1 TEORETISK GRUNNLAG
Havet og arkeologi
Mennesket har gjennom tidene utviklet sitt forhold
til havet med svært ulike motiver, intensitet og resultater. Forholdet menneske - haver derfor blitt mangfoldig og sammensatt. Det samme kan sies om moderne arkeologisk forskning innenfor feltet. Forskningen pågår på flere områder og angår forskjellige
sfærer av menneskelige forhold til havet.
Det fmnes flere benevnelser på den arkeologiske
forskningen som er relatert til den maritime kulturen.
De mest kjente begrep angående denne delen av
arkeologien er undervannsarkeologi, marin arkeologi og maritim arkeologi. Disse begrepene brukes ofte
synonymt uten at deres innhold er riktig forstått
(Jasinski 1993a; Jasinski 1995a, Jasinski 1999). Det
kan derfor være på sin plass med noen korte definisjoner:
Undervannsarkeologi er et metodisk begrep.
Undervannsmetodikk (innsamling av data gjennom
dykking, eller andre former av undervannsarbeid)
anvendes i arkeologisk forskning der det er nødvendig
eller ønskelig, uavhengig av om problemstillingen er
havorientert eller landorientert, og uavhengig av om
undersøkelsene pågår i havet eller i ferskvann.
Marin arkeologi omfatter den delen av arkeologisk
forskningspraksis som er konsentrert rundt arkeologiske lokaliteter på havbunnen. Begrepet er særlig
relevant for kulturminnevernet, hvor marin arkeologi

har sitt største virkefelt innen undersøkelser og vern
av marine kulturminner.
Maritim arkeologi er benevnelsen på en arkeologisk subdisiplin med et vesentlig bredere forskningsspektrum enn marin arkeologi. Maritim arkeologi
studerer alle sfærer av menneskelig relasjon til havet,
både de tekno-praktiske og de symbolske.
Maritimarkeologisk kildesprektrum omfatter materielle, og til en viss grad ikke-materielle spor,
uavhengig av om de finnes under havoverflaten eller
på land.
Vi må være oppmerksomme på forskjellen mellom
adjektivene marin og maritim i denne sammenheng.
Ifølge Bokmål Ordbok betyr marin "det som tilhører
havet", mens maritim betyr "det som er knyttet til
hav, strand, eller sjøfart". Forskjellen mellom å
tilhøre, og å være knyttet til er et nøkkelproblem for
å forstå forskjellen mellom den marine og maritime
arkeologien. Termen marin arkeologi betyr rett og
slett arkeologi i havet, mens maritim arkeologi betyr
forskning på havrelaterte arkeologiske problemstillinger (Jasinski 1993a).

Oppgaver for norsk maritim arkeologi
Norge skiller seg klart fra andre europeiske land mht.
den maritime kulturarven det norske samfunn eier og
forvalter. Landet har en enorm kystlinje - den lengste i Europa. En stor del av bosetningsmønsteret er
maritimt preget, og store deler av landet kan rett og
slett defineres som Skandinavias vestkyst - dette
gjelder særlig Midt-Norge og Nord-Norge hvor det
meste av landets territorium består av kyststripen (se
f.eks. Jasinski 1993b, Jasinski & Ovsyannikov 1998,
Jasinski & Søreide 2000).
Denne situasjonen har preget landets kulturutvikling
fra pionerbosetningstiden en gang i steinalderen og
frem til i dag. En del kulturfenomen som ble utviklet
her i landet har fått et særnorsk preg. Andre er mer universelle, i hvert fall i europeisk sammenheng. Flere
elementer av begge kategorier er bevart kun her i landet. Derfor har Norge et særlig stort ansvar når det
gjelder forskning og vern av den maritime kulturarven.
I denne prosessen spiller maritim arkeologi en viktig
rolle gjennom å skaffe nødvendig forskningsmateriale,
samt gjennom å forme et vitenskapelig grunnlag for
kulturminnevempolitikken.
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Kategorier av arkeologiske data
under og i tilknytning til vann
Maritimarkeologiske datatyper, dvs. materielle spor
fra fortiden, tilhører tre forskjellige kategorier
avhengig av deponeringsmiljøet, dvs. om de befmner
seg på havbunnen, i grensesonen mellom havet og
land, eller på tørr jord.

l. Undersjøisk kategori:
Generelt sett kan vi dele arkeologiske data som vi
finner i og leller på havbunnen inn i to hovedgrupper
(Jasinski 1995a):
A. Objekter eller gjenstander som intensjonelt ble
plassert i vannet f.eks. stolper til moloanlegg, ulike
fonner for forsvarsanlegg, rester etter fortøyningssystemer, fiske-innretninger, dumpet skipsballast, og
ikke minst avfall.
B. Lokaliteter og gjenstander som tilfeldig er
havnet i vannet, eller som resultat aven uønsket hendelse. Typiske eksempler fra denne kategorien er:
- skipsvrak med last og skipsutstyr
- oversvømte lokaliteter - f.eks. steinalderboplasser
som pga. havstigning ble oversvømt
av havet
- gjenstander som ble mistet fra båter
- gjenstander tatt av storm fra stranden, osv

2. Mellomkategori - maritimarkeologiske lokaliteter
som befinner seg delvis under vann og delvis på
land. Typiske eksempler her er havneanlegg (lokaliteten Kong Øysteins havn på Agdenes som har flere
elementer under vann, men også på land), ulike typer
båtstø, eller båtdrag.
3. Terrestrisk kategori er arkeologiske data på land,
med sterk maritim indicatum (indikator), eller med
andre ord landlokaliteter med sterk maritim faktor
som indikerer at lokalitetens eksistens var detenninert av havet.
Maritim indikator dannes av disse karakteristiske
trekk som viser at en lokalitet, eller gjenstand har,
eller hadde en sterk tilknytning til havet, eller til
maritime aktiviteter. Begrepet er av meget stor
betydning siden graden av indikator definerer om en
bestemt datatype faller innenfor området for maritim
forskning eller ikke. Her treffer vi "et hav" av
datatyper på forskjellige nivåer - fra de enkleste
gjenstandsfunn, f.eks. et anker liggende på stranden,
åboler (dvs. store fortøyningssteiner), ballaststeder,
og mer kompliserte konstruksjoner, f.eks. en nausttuft eller serier med båtgraver, til de mest sammen-

satte fenomener som f.eks. maritime kultsteder og
maritim bosetning.
Som sagt kan graden av maritim indikator variere
fra kategori til kategori og fra niva til nivå. En havn
eller et båtdrag har selvfølgelig maritim indikator av
sterkeste grad. Hustufter etter en handelsplass på
ytterkysten befinner seg litt lavere i hierarkiet siden
de maritime funksjoner var primære, men også
andre, mer landorienterte aspekter av virksomheten
spilte en vesentlig rolle. Dernest kan vi plassere
gravrøyser lokalisert langs skipsleden. De hadde en
funksjon som sjømerker, men den primære funksjonen var som gravsted.

Maritimt kulturlandskap
Disse eksemplene fører oss frem til et av de mest
fundamentale begrep i maritim arkeologi, nemlig
maritimt kulturlandskap. Et samfunn, med sin sammensatte struktur og funksjon, påvirker landskapet
gjennom materielle spor etter sin eksistens og virksomhet. Et landskap blir med tiden omdannet til et
kulturlandskap hvor disse sporene utgjør en kode
som arkeologene prøver å lese gjennom sine studier
for å skaffe oss infonnasjon om fortiden. Det som er
karakteristisk for et kulturlandskap, og også for et
maritimt kulturlandskap, er at disse sporene som
oftest har sammenheng med hverandre (Jasinski
1993a).
De aller fleste kildekategorier (arkeologiske
lokaliteter eller funn) som nevnt ovenfor, vil i et kulturlandskap oppstå og eksistere i samspill med andre
kategorier. Tilblivelsen aven havn forutsetter at det
eksisterer en skipslei. Skipsleden vil som oftest
forårsake at et system med sjømerker blir etablert,
eller at gjestgiverier og skysstasjoner oppstår.
Sammenhengen kan bli mer komplisert enn dette.
Kulturutvikling i innlandet kan forårsake store ringvirkninger på kyststripen gjennom f.eks. produksjon
av ettertraktede varer som transporteres til kysten for
eksport til utlandet, eller distribusjon videre innenlands. En slik utvikling vil igjen forårsake behov for
utskipningshavner, og disse vil i sin tur gi grunnlag
for en bosetning.
I tillegg til de materielle spor vil samfunnet, eller
folkegruppen, plassere de ikke-materielle spor i
landskapet de utnytter i fonn av stedsnavn, muntlig
tradisjon, sagn og fortellinger og lignende. Denne
kildekategorien er meget vanskelig å oppspore og
vanskelighetsgraden øker mens vi beveger oss lengre
og lengre tilbake i tiden. De er likevel meget viktige
for vår forskning og forståelse av fortiden.
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5.2 FELTARBEID 1992-1996.
Metode
Utgangspunktet for valg av feltmetoder som ble
benyttet i det maritimarkeologiske delprosjektet var
på den ene siden de juridiske krav fremmet av kulturminneloven, og på den andre siden et ønske om å
skape kunnskap og forsøke å forstå karakteren av det
maritime kulturlandskapet i området. Man ønsket,
foruten å kartlegge eventuelle konfliktområder mellom kulturminnene under vann og gasstraseen, å
lokalisere, dokumentere og tolke historisk maritim
aktivitet langs kysten. På grunnlag av kystlandskapets
variasjon i området, ble det som utgangspunkt foretatt registreringer, både i strandsonen på land og
under vann. Man håpet på den måten å kunne fange
opp ulike typer spor etter maritim aktivitet, og få en
oversikt over de lokaliteter som utmerket seg kulturhistorisk. Undervanns-registreringene og arbeidet
under vann utgjorde hoveddelen av det maritime
feltarbeidet. Det kognitive aspektet ved et kulturlandskap ble fremhevet gjennom å legge vekt på
tolkning av stedsnavn og oppfølging av muntlig
tradisjon. Historiske skriftlige kilder ble i tillegg
benyttet for å øke forståelsen av de ulike lokalitetene.
Feltarbeidet som ble utført i forbindelse med
gassprosjektet pågikk mellom 1992-1996, og undersøkelsene, ble som nevnt gjennomført ved søk og
registrering, både på land og under vann.
De lokalitetene som utmerket seg gjennom undervannsregistreringene og skriftlige kilder, ble grundigere undersøkt gjennom sjaktgraving under vann. I
tillegg utmerket deler av undersøkelsene seg ved at
det ble benyttet avansert fjernstyrt utstyr for å
lokalisere og dokumentere kulturminner på dypere
vann (fjernstyrt utstyr ble benyttet i farvannet rundt
Hitra). Dette var første gang slikt utstyr ble systematisk benyttet i et marinarkeologisk prosjekt i Norge,
og dette har bidratt til utviklingen aven komplett
metodikk for bruk av slikt utstyr i norsk marinarkeologi.

5.3 LOKALITETER

Denne rapporten omhandler kun undersøkelsene
som ble foretatt på Tjeldbergodden og i Dromnessundet.

5.3.1 Tjeldbergodden
Tjeldbergodden ligger nordøst i Aure kommune,
med Dromnessundet i vest og Kjørsvikbugen i øst. I
nordgående retning finner vi Trondheimsleia og
Hitra, og i øst ligger Smøla. Selve kystlinjen vender
mot nord og er preget av bratte fjellskråninger som
stuper ned i sjøen. Området fremstår ved første
øyekast som eksponert og lite tilgjengelig, men både
i Dromnessundet og Kjørsvikbugen ligger flere lune
viker og gode havner. Selve Tjeldbergoddens utsatte
posisjon gjorde sjansen for å oppdage maritime funn
mindre, ettersom vær og terreng gjør stedet uegnet
som havn. Dette medførte at skriftlige kilder, stedets
historie, topografi og lokale væreforhold stod sentralt ved utvelgelsen av lokaliteter med et mulig kulturhistorisk potensiale.
Det fortidige norske kystlandskapet bestod av
mange mindre havner og fiskevær. Kystbygdene i et
område hørte igjen til i et mer omfattende nettverk.
Plasseringen i forhold til hoved leia var i høy grad
avgjørende for hvor betydelig posisjon de små samfunnene hadde, noe som også trol ig var forholdet på
Tjeldbergodden.

• Tjeldbergodden
Tjeldbergodden er en 3 km lang kyststripe som
domineres av svaberg. Sørvest for Tjeldbergodden
ligger Dromnessundet og i nord finner vi Kjørsvikbugen.
På Tjeldbergodden, fra Ystvikskaget i øst og til
Stangnestlesa i vest, ble det gjort registreringer i
første feltsesong i 1992. Bunnforholdene under vann
bestod av skrånende skjellsand og spredt tareskog.
Totalt ble 30% av kyststripen på Tjeldbergodden registrert og undersøkt, men ingen lokaliteter av arkeologisk interesse ble lokalisert.
• Kjørsvikbugen
KjØrsvikbugen ligger skjermet til og har, i tillegg til
flere eldre gårder, også spor etter sagbruksvirksomhet fra 1700-tallet. Undersøkelsene i Kjørsvikbugen pågikk mellom 1992-1994, og u ndervannsområdet som ble registrert bestod av varierende
bunnforhold med alt fra mudder til lys skjellsand og
stein. Lengre nord i bukta var området mer kupert
med store steiner og blokker.

De undersøkte lokalitetene ligger i et område som
representerer ulike typer kystlandskap. Undersøkelsesområdet ble delt inn i fire hovedområder:
1) Tjeldbergodden med Kjørsvikbugen
2) Dromnessundet
3) Kvenværet på Hitra
4) Sæbuøya på Hitra
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Fig. 5: l Dromnessundet med lokalitetene på Tjeldbergodden og Skarsøya.
Fig. 5: I Dromnessundet with Tjeldbergodden and Skarsøya.

158

Lok. 3. Lokaliteten ligger 70 meter nordvest for
ankeret og 20 meter vest for staken i Kjørsvikbugen.
Her ble det funnet rester etter krittpiper, som ut fra
dimensjonen på hullet tilrøykkanalen og tykkelsen
på godset kan defineres som et 1600-talls nederlandsk
produkt.
På land ble det registrert 3 lokaliteter med maritim
indikator:

Fig. 5:2 Marmorertfiskefat i hollandsk rødgods,
datert til 1700-tallet. Funnet på lokalitet 2 i
Kjørsvikbugen.
Foto: Per E. Fredriksen
Fig. 5:2 Marbledfish platter of Dutch redware
dated to the 18th century. Found at locality 2 at
Kjørsvikbugen. Foto: Per E. Fredriksen
Feltsesongene i 1992-1993 resulterte i registrering
av 3 funnførende undervannslokaliteter:
Lok. I. Området lå 50 meter øst for den vestligste
kaia i området kalt Havna. Her ble det funnet en
slipestein av sandstein, som sannsynligvis er fra
nyere tid. 10 meter lengre vest ble det funnet et skår
trønderkeramikk.
Lok.2. Dette området lå 100 meter nordvest for
bygget til oppdrettsanlegget. Her ble det registrert et
stokkanker i jern med stokk i tre. Anker av denne
typen ble tatt i bruk på 1500-tallet, og de er fremdeles i bruk i dag. I løpet av forrige århundre ble
stokken produsert i jern, og ut fra ankerets forfatning
stammer dette stokkankeret trolig fra overgangen
mellom 1500-1600 tallet. Under feltsesongen i 1993
ble det gjort nye registreringer på "ankerlokaliteten",
og det ble funnet flere større leirskår. Skårene stammet fra et fiskefat og hadde bein som lignet de man
fmner på 1600-tallets stjertepotter. lan Reed (NIKU)
definerte fatet som hollandsk rØdgods fra 16-1700
tallet. (Se figur 5:2.)
Lokale historier støtter dateringen av ankeret.
Under sagbruksdriften på 1700-tallet ble tømmer
som skulle fløtes til omkringliggende bygder festet
til et stort anker, og engelske og nederlandske tømmerkjøpere fortøyde sine skip til det samme ankeret.
Kjettingen slet seg imidlertid og ankeret gikk tapt.
Det registrerte ankeret er sannsynligvis samme anker
som omtales i de historiske beretningene (Carpenter
1992a: 6-7)
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Lok. I. På Havnvikskaget, 50 meter sØr for
Kjørsvikbugen lykt, ble det registrert to fortøyningsbolter i jern av T-type med en løs ring rundt foten.
Boltene ligner de samme som finnes på Skipnes (se
nedenfor). Boltene på Skipnes står nevnt i historiske
kilder og skal ha blitt oppført på 1600-1700 tallet.
Boltene i Kjørsvikbugen stammer trolig fra samme
periode.
I 1993 ble det i dette området registrert en fortøyningsstein (såkalt Åbu) i Havnvikskaget.
Lok. 2. Yest for LedaIsvatnet, sØr for KjØrsvikbugen,
ble det registrert to små tufter i vannkanten som
trolig er nausttufter.
Lok. 3. En stor fortøyningsstein ligger 20 meter øst
for den vestligste kaia i Havna.
Havnen i Kjørs vikbugen ble igjen undersØkt i 1994 i
forbindelse med utbygging i havneområdet. Man
delte det aktuelle området inn i tre soner:
Sone 1 omfattet den indre bukten kalt "Havna".
Sone 2 strakk seg fra kaien ved Samvirkelaget til en
grønn innseilingsstake nord for kaien.
Sone 3 strakk seg videre østover mot sagbruket.
Det ble åpnet sjakter under vann i alle tre sonene.
Det ble lokalisert funn i lag 3 i sjakt Il og i sjakt lY
(begge sjaktene lå i sone 2). l sone I ble det ikke
lokalisert noen funn. Lag 3 var et sandskjellslag og
funnene bestod av keramikk, flasker, krittpipestilker,
jern og hamp.
Sone 3 var det samme området hvor det i 1992 ble
oppdaget et stokkankeI', og her ble det i 1994 registrert
en ballastrøyse. Det ble funnet en god del keramikk og
nederlandske krittpiper ved ballasthaugen, som lan
Reed (NIKU) daterte til 1700-1900 tallet.
Sone 2 og 3 kan dermed ha vært oppankringsplasser
for skip. Denne teorien stemmer dersom funnkonsentrasjonene i sonene sees i sammenheng med fortøyningssteinen og fortøyningsboltene ved Havnvikskaget.

5.3.2 Dromnessundet
De første registreringene i Dromnessundet i Aure

kommune ble foretatt i 1992, og arbeidet forsatte i
1993. Dromnessundet er et 8 km langt sund, og ligger
mellom Tjeldbergodden og Skarsøya. Terrenget er
kupert med forholdsvis bratte berg som går opp fra
sjøen både på øst- og vestsiden av sundet, og bare i
den nordlige enden og ved Dromnes finnes en
skikkelig strandtlate. I sundet ligger også flere gode
naturhavner som Skipnes, Rognan, Ulvsnes, Vikan
og Vihalsen.
øst i Dromnessundet finner vi gårdene Dromnes
og Vikan - to gårder som begge kan føres tilbake til
senmiddelalder. Begge lokalitetene ligger ved skjermede havner og representerer fruktbare områder for
bosetning. Det er tidligere registrert gravhauger og
groplokal iteter nord i dette området, mellom
Skarpneset og Stangnesflesa. Vest i sundet ligger
blant annet gården Skipnes, hvis historie også kan
føres tilbake til middelalderen.

Utvelgelsen av interessante lokaliteter i Dromnessandet ble lagt opp omkring 5 kriterier:
• Eldre gårdsbruk (Skipnes, Dromnes, Rognan,
Skard og Ulvsnes)
• Gode naturhavner med fortøyningsmuligheter
(Skipnes, Rognan, Skardsbukta og Rognbogen)
• Potensielle forlisområder (Galten, Storfluaren,
Ystetlua og Skipnestaren)
• Områder hvor stedsnavn eller muntlig tradisjon
antyder spesiell aktivitet (Hollenderbukta, Hollendervoll, Ringskjæret, Tjæreholet, Vorpskaget, Skipnes
og Sagholmen)
• Områder i nærheten av kulturminner på land
(Skipnes, Dromnes og Rognbogen)

• Skipnes på Skarsøya (Skipnesodden)
Skipnes ligger i et ferdselsknutepunkt i Trondheimsleia. Både reisende som var på vei opp og ned langs
Leia, og de som skulle sØrover inn i Dromnessundet
passerte Skipnes. Havneforholdene var gode, og ble
avgjørende for etableringen av handelsplass og
vertshus på stedet på 1600-tallet. Forklaringen på
selve navnet Skipnes er: "et nes som laga ei havn der
skip ankra opp eller lagde til lands" (Todal
1963:290). En av Skipnesgårdens viktigste inntektskilder ble fortøyningsavgiften som fremmede skip
måtte betale for å legge til ved ringboltene på
Skipnes. Den trygge havnen og vertshuset gjorde
Skipnes til en attraktiv "liggehavn" for reisende
langs kysten, men som laste- og losseplass fikk
stedet aldri stor betydning.
Gården Skipnes blir første gang omtalt i Aslak
Bolts Jordebok på 1400-tallet, og i Olav
Engelbrektsons jordebok fra 1530-tallet. Med unntak

aven periode omkring reformasjonen har bosetningen vært bortimot kontinuerlig frem til i dag.
Skipnes gård skal ha vært en lettdreven gård, men det
er først på 1800-tallet at vi hører om husmannsplasser knyttet til Skipnes, nevnt som "Hollenderbukta"
og " Hollendervoll" . Vi kjenner ikke lokaliseringen
til disse husmanns-plassene i dag.
Terje Wenaas gjennomførte registreringer ved
Skipnes i 1990 og lokal iserte en mengde funn - hovedsakelig keramikk, som av lan Reed (NIKU) er
defmert som 1600-talls hollandsk gods. I tillegg ble
det funnet flere flasker, blant annet en løkformet
flaske fra 1600-tallet, i tillegg til trønderkeramikk,
krittpiper og glass. (Se flg. 5:3.)
Feltarbeidet utenfor Skipnes i 1992-1993 var
omfattende, og det ble utført til sammen 28 dykk. l
Dromnessundet er Skipnes den mest funnrike
lokaliteten. Registreringene i 1992 viste at bunnen
bestod av svaberg, sand, spredt stein og tare. På bunnoverflaten ble det registrert skår av fajanse, leirgods, glass og krittpipestilker. I 1993 ble feltundersøkelsene utvidet gjennom å grave en prøvesjakt som
viste seg å inneholde keramikk, krittpipestilker og
glasskår.
I 1993 ble området mellom Ringskjæret og det
gamle sjøhuset på Skipnes grundig registrert.
Sjøbunnen bestod av mudder, sand og grus med
tarevegetasjon. Her ble det gjort løsfunn av keramikk
og glass over et 150 meter stort område. Dette funnførende området passer godt med posisjonen
liggende skuter ville ha hatt sett ut fra fortøyningsboltene på land, samtidig som konsentrasjonen av
gjenstander økte ut mot Ringskjæret.
Omkring 100 meter nordvest for Ringskjæret ble
det funnet en 16 x 18m sirkulær samling med flintknoller som var jevnt spredt utover sjøbunnen.
Det ble gjort flere funn i flintansamlingen, blant
annet en hollandsk flaske og en hollandsk steke-panne
i leirgods med tre bein, begge fra 1700-tallet. Det ble
på bakgrunn av funnene åpnet en sjakt midt i området,
men de påfølgende lagene under overflatelaget viste
seg ikke å være funn førende. FlintansamJingen må
trolig tolkes som en ballast-haug etter ett skip. (Se figur
5:6). Teorien om at Skipnes ikke var noen sentral lasteog lossehavn styrkes av den begrensede mengden ballast som ble funnet.
På land ble det registrert tre fortøyningsbolter, to
på Ringskjæret og en nedenfor gårdsbyggningen.
At utenlandske skip har ligget i havn på Skipnes
ser vi gjennom funnene av hollandske flasker og leirgods. Men mengden deponert materiale kan ikke
sammenlignes med havner som var kjente handelsplasser - slik som Hopsjøen på Hitra (Jasinski 1992).
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Fig. 5:3 Løkjormet flaske datert til 1600-tallet,
funnet på Skipnes. Foto: Per E. Fredriksen
Fig. 5:3 Onion-shaped battle dated to the 17th
century. Found at Skipnes. Foto: Per E. Fredriksen
På handelsplassene foregikk lasting og lossing i høyt
tempo, slik at gjenstander ble mistet, knust og kastet
på sjøen i store mengder. På Skipnes finnes gjenstandene i mye mindre omfang, og de ligger spredt i
overflatelaget. Skipnes var en overnattingsplass,
benyttet enten i påvente av godt vær eller med tanke
på kjøp av trelast fra ulike steder innover mot Aure
(Carpenter 1993:9-10).

• SagholmenJRognbogen
Sagholmen tilhører gården Ulvsnes. Dette er en lang
holme som er forbundet med land gjennom et lavt
eide. Selve navnet Ulvsnes er trolig en omskrivning
av det gammelnorske navnet "Ulfl''' . Selve gården
Ulvsnes skal ha vært tungdreven, men det lå gode
havner både i Rognbogen og sØr for Ulvsnestangen.
Skriftlige kilder forteller at det lå en mølle og et sagbruk her på 1600-tallet, og navnet Sagholmen støtter
opp under de historiske kildene (Todal 1963).
Undersøkelsene som ble gjort i 1993 bestod både
av registreringer i strandsonen og undervannsregistrering. Sjøbunnen bestod av mudder og dynn, og
det ble kun funnet et enkelt keramikkskår. I bekken
fra Rognbogen til Ulvsnesvatnet ble det registrert en
bekkekvern og rester etter en oppmurt vannrenne. I
enden av renna lå fremdeles to kvernkaller. Det ble
ikke funnet klare spor som bekrefter sagbruksvirksomhet, verken på land eller under vann, men teorien
bør likevel ikke avskrives.
• Rognan
Gården Rognan ligger på østsiden av Dromnessundet.
Rongtangen sørger for en god og skjermet havn. De
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Fig. 5:4 Krittpipestilker funnet på Skipnes.
Foto: Per E. Fredriksen
Fig. 5:4 Clay pipe stems found at Skipnes.
Foto: Per E. Fredriksen
tidligste skriftlige kildene om denne gården stammer
fra Aslak Bolts jordebok fra l500-tallet. Selve navnet
Rognan kan komme av det gammelnorske "raum"
som betyr rogn tre. Det er dog ikke funnet spor etter
rogn på stedet, slik at det er like sannsynlig at navnet
kan knyttes til ordet "hraun" som betyr steindunge
eller steinbotn.
Registreringene ble foretatt i bukta foran gårdsbygningen, men det ble kun funnet gjenstander av
nyere dato. På land ligger et steinfundament etter ei
brygge eller et sjøhus, og her ble det registrert et lite
jernanker uten stokk. Ankeret var uheldigvis så korrodert at det ikke kunne dateres. Funnene som ble
lokalisert nedenfor Rogntangen var alle av nyere dato.

Fig. 5:5 Kokepotte i hollandsk rødgods, datert til
16-1700 tallet. Funnet på Skipnes.
Foto: Per E. Fredriksen.
Fig. 5:5 Cooking pot of Dutch redware dated to the
17th-18th century. Found at Skipnes. Foto: Per E.
Fredriksen

Fig. 5:6 Ballaststein i flint, funnet J00 meter nordvest for Ringskjæret. Foto: Per E. Fredriksen
Fig. 5:6 Ballast stones offlint found 100 meters northwest of Ringskjæret. Foto: Per E. Fredriksen

• Vorpskaget
Vorpskapet stikker ut i Skardsbukta sØr for Skipnes
og er en god naturhavn. Det ble lokalisert en Tformet fortøyningsbolt med ring i strandsonen, men
ingen spor etter menneskelig aktivitet ble lokalisert
under vann.
Navnet Vorpskaget kan komme fra ordet "varpa"
som betyr fiskested, et sted for "laksevarp" altså et
laksenotsted. Todal (1963) forteller at det lå flere
gårder i Dronmessundet som hadde laksenotrettigheter, og ut fra navnet er det sannsynlig å tro at
Vorpskaget kan ha vært et slikt fiskested. Vi har
uansett ingen arkeologiske funn som støtter denne
teorien.

• Andre lokaliteter (med negative resultater)
Området mellom Storvika og Sæterbukta ble registrert uten positive resultater. Det ble lokalisert en ringformet steinstruktur på 4 x 2 meter ved Vikan.
Strukturen kunne minne om et fundament eller en
liten hustuft, men oversvømte tufter harmonerer ikke
med strandforskyvningskurvene i området. Dette var
dermed trolig en naturlig formasjon.

Galten og de omkringliggende skjær er et farlig
punkt ved det nordlige innløpet til Dromnessundet.
Det er fire seilbare leier inn i sundet, avhengig av
vær og vindforhold. Stedet er sterkt utsatt for vind,
og skjærene øker bølgenes aktivitet slik at flere
skipsforlis trolig kunne ha funnet sted på lokaliteten.
Likevel ble det ikke gjort noen funn av arkeologisk
interesse i dette området.
Dromnesbukta og gården Dromnes har en lang historie å vise til, og står nevnt i Aslak Bolts jordebok
fra tidlig 1400-tall. Bosetningen har vært uavbrutt
frem til i dag, og før undersøkelsene i Dronmesbukta
hadde man stor tro på at man ville finne spor etter
maritime aktiviteter. Dette viste seg å s.lå feil - ingen
funn ble registrert. Dromnes er en utrygg havn i vestavær, og det fortelles at en del skip heller la til ved
Skipnes. Likevel var det påfallende at ingen gjenstander ble lokalisert. Det er dog mulig at forklaringen kan være at gjenstander er begravd i de løse
muddermassene som havbunnen består av.
Tjæreholet på vestsiden av Rognbogen vakte interesse på grunn av stedsnavnet. Navnet antydet at her
kunne skuter ha blitt kjølhalt og tjærebredd. Det ble
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dog ikke gjort noen funn av arkeologisk betydning.
Valkinnet ved Vikan er det eneste stedet med
antydning til strandflate. Ytterst på tangen Jigger en
mulig gravrøys, og 100 meter nord for denne lå et
båtoppdrag, dog trolig av nyere dato. Ingen andre
funn ble gjort.

5.4 DET SAMLEDE FUNNMATERIALET
Det samlede bildet av gjenstandsmaterialet fra
Tjeldbergoden og Dromnessundet som ble avdekket
gjennom feltsesongene fra 1992-1994, er at
keramikk dominerer funnsammensetningen. lan
Reed (NIKU) daterte i april 1999 store deler av
denne keramikken. Gjennomsnittlig kan man si at
keramikken er fordelt som følger:
Engelsk gods (creamware) 1700 talls:
2,08 % (I)
Engelsk gods, steintøy 1800-1900 talls: 8,33 % (4)
Engelsk rØdgods, 1800 talls:
2,08 % (I)
Hollandsk rødgods 15-1600 talls:
2,08 % (I)
Hollandsk rødgods 1600-talls:
22,91 % (lI)
Hollandsk rødgods 16-1700 talls:
10,41 % (5)
Hollandsk rødgods l700-talls:
4,17 % (2)
Hollandsk fajanse 1700-talls:
6,25 % (3)
Spansk fajanse 16-1700-talls:
2,08 % (I)
Sør-skandinavisk eller nord-tysk gods, 16-1700-talls:
4,17 % (2)
2,08 % (I)
Trønderkeramikk 1700-talls:
18,75 % (9)
Trønderkeramikk 1800-talls:
Tysk keramikk fra Frechen, 1600-talls: 4,17 % (2)
2,08 % (I)
Tysk gods 1800-talls:
8,33 % (4)
Ukjent opphav - 1800/1900-taHs:
Det som dominerer er hollandsk rødgods fra 1600tallet, tett etterfulgt av 1800-talls trønderkeramikk
(det faktiske antall lokaliserte skår står oppført i parentes).
Sett i lys av det øvrige funnmaterialet, som hovedsakelig består av flasker og krittpiper, fremstår hele
funnmaterialet totalt sett som avfall. Flaskene og
pipene er med stor sannsynlighet kastet over bord.
Mye av trønderkeramikken har klare spor etter å ha
vært reparert før den har havnet i vannet, noe som
viser at den var for verdifull til å bli kastet selv om
den gikk i stykker. Trønderkeramikken er trolig laget
lokalt i regionen.
Av flaskene er mange av blåst glass og flere stammer
fra engelske bryggerier (1800-1900 tallet).
Funnsammensetningen passer godt med de ulike
tidsperiodene ut i fra historiske kilder. Mye av det
nederlandske godset som er funnet kan dateres til
1600-1700-tallet. I denne perioden besøkte nederlen-
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Fig. 5:7 Bartmannskrukke fra Frechen i Tyskland,
datert til 1650. Funnet på Skipnes.
Foto: Per E. Fredriksen
Fig. 5: 7 Bartmann crock of Frechen stoneware from
Germany dated to 1650. Found at Skipnes.
Foto: Per E. Fredriksen

dene området jevnlig for å hente tømmer. På 1800tallet dominerer funn av britisk gods og fragmenter
av engelske flasker. Dette stemmer også med hyppige besøk av engelske skip opp langs leia i denne
perioden.

Studier av maritimt kulturlandskap
- eksempel Tjeldbergodden - Hitra
I løpet av arbeidet med det maritimarkeologiske delprosjektet ble det parallelt med undersøkelsene foretatt "case study" av to kulturhistoriske elementer i et
utvalgt område. Studiene gjaldt forholdet mellom to
kjente elementer i det norske maritime kulturlandskap, nemlig: havner og de såkalte kystgravrøyser
(Jasinski 1995b).
Behovet for havn har alltid vært stort, i alle fall
siden bruken av havet fikk en samfunnsrolle. Enkelte
områder langs kystlinjen som karakteriseres av gunstig topografi og vindforhold, bærer spor etter
aktivitet i form av tufter, graver, rester etter kai og
handelsanlegg, båtopptrekk, naust, fortøyningssystemer, skip og båtvrak etc, konsentrert i mer eller mindre
naturlig avgrensete topografiske enheter. Det er
likevel ikke bare de tekno-praktiske elementene som
utgjør en havn.
Med havn forstås det alle disse faste stedene hvor
leden treffer landeveien, hvor båten treffer bosetningen, hvor sjømannen eller fiskeren treffer bonden
eller jegeren, hvor båtlag treffer fastboende samfunn,
hvor bonden som utvider sitt næringsgrunnlag gjennom fiske og sjøfangst har liggeplass for båten sin. I

en havn konsentreres mange vesentlige aspekter av
menneskelig liv på kysten. Kryssing av de landbaserte og maritime elementer av sosial praksis
forårsaker tilblivelsen aven havn med dens fysiske
infrastruktur og ideologi (Jasinski 1995b).
Bortsett fra undersøkelser konsentrert i mjddelalderbyene har europeisk arkeologi ikke foretatt
noen mer komplekse studier av havnefenomenet og
havneteori. Vi vet egentlig ganske lite om hvordan en
havn blir til, hvilke faktorer som styrer prosessen og
avgjør hvorfor en havn blir akkurat slik den er. Vi vet
lite om forandring over tid og om indre strukturer.
Enda rrundre vet vi om den ideologiske siden av samfunnsrollen som en havn spiller i kulturutviklingen.
Skikken å bygge store monumentale hauger eller
røyser over de døde er kjent i Norge i store deler av
forhistorisk tid. Slike monumenter ble bygd både i
bronsealderen og i eldre og yngre jernalder. De store
røysene ligger ofte dominerende til ved kysten eller
ved andre vannveier (Ringstad 1987).
Vi observerer ofte tilstedeværelsen av gravrøyser
langs leden, men også ved innseilingen til havneområder - f.eks. ved Roan havn, Kjørsvikbugen, Agdenes,
Uthaug og flere andre steder i Midt-Norge.
Disse gravminnene er i den norske arkeologiske
litteraturen blant annet omtalt som kultsteder,
odelshauger, tingsteder, samlingsplasser, forsvarsposter, navigasjonsmerker og teritoriemarkering, i
tillegg til sin opprinnelig funksjon som graver.
T 1990 skrev Hans Christian Søborg:
"Kystgravrøyser er en lite utforsket fornminnekategori. Her er det antagelig muligheter for å få frem
mye nytt og spennende. Men dette er kanskje noe
som bør vente til forskere har kommet fram til viktige utgangshypoteser som må testes i felt.
Utgravninger i dag med tanke på gravinnhold og
oppbygningen av røysene, vil antagelig ikke føre
forskningen fremover." (Søborg 1990).
Tjeldbergodden er uten tvil et interessant område for
å studere et maritimt kulturlandskap. Her finner vi
eJementer fra de forskjellige fornminnekategorier, i
forskjellige kronologiske sekvenser:
- steinalderboplasser som i sin tid lå i strandkanten
og hadde vært avhengig av gode havneforhold (for
problematikken omkring havner i steinalder se
Bjerck 1989)
- monumentale gravrøyser fra bronsealder plassert
ved stranden;
- spor etter jemalderbosetning ved strandkanten;
- gravrøyser fra jernalder ved strandkanten;
- flere felt med strandgroper som, mest sannsynlig,
fungerte som midlertidige lager for spekk under

hval- og selfangsten (nærmeste analogi er fra russisk
sjøpattedyrfangst i nordområdene). En slik bruk av
groper gravd i rullesteiner på strendene og dekket
med planker, er bekreftet i russiske skriftl ige ki Ideri Atlas Arkhangelskoj Gubemi (Jasinskj & Ovsyannikov
1993:51).
- havner i Kjørsvikbugen og på Skipneset, begge to
datert tilbake til i hvert fall middelalder, og fortsatt i
drift; med materielle spor etter maritime aktiviteter
deponert i sjøbunnen i form av !øsfunn (anker, ballastfl int, kerarru lek, glass, krittpiper, treverk, etc.,
samt kulturminner på land - tufter, fortøyningssteiner og bolter).
De fleste røysene på Tjeldbergodden ligger på toppen
av bratte knauser og rygger, eller ved kanten av bratte
skrenter. De virker derfor enda mer imponerende enn
størrelsen tilsier (Søborg J 990: 100). Når det gjelder
deres alder er de foreløpig datert til bronsealder.
"Gravrøyser ved kysten betraktes ofte som monumenter over betydningen av kommunikasjon langs
leia i forhistorisk tid. Tjeldbergodden røysene ligger
ved skjæringen mellom den brede, rette vannveien
mellom fastlandet og Hitra og sundet mellom fastlandet og Skarsøya. Det "typiske" er noe som er
alminnelig anerkjent i teorien, men sjeldent mulig å
påvise så instruktivt som på Tjeldbergodden.
(Søborg 1990: 100).
Når man betrakter haugene på Tjeldbergodden er
det ikke vanskelig å se at de fleste av dem er plassert
i terrenget sl ik at de henvender seg til to bestemte felt
i det maritime rom i området. De henvender seg mot
leden, og mot "landet på den andre siden", konkret
mot Hitra og Smøla - de største øyene i området (fig.
5.8). Przemyslaw Urbanczyk (feltleder i delprosjekt
2), undersøkte dette i praksis ved bruk aven
teodolitt. Han fant ut at det t.o.m. er mulig å snakke
om bestemte linjer som gravrøysene former. Disse
linjene peker på topper på to fjell på den andre siden
av leden, en på Hitra og en på Smøla. På Hitra ville
linjen krysse toppen av Elsfjellet - et av de høyeste
fjell på øya - 319 moh. På Smøla peker linjen fra
Tjeldbergodden mot toppen av Nerdvikberget, det
høyeste sted på hele SmøJa - 63 moh. (Urbanczyk
pers. med.).
Denne observasjonen er uten tvil meget interessant
i seg selv. Kopling mellom monumentale gravrøyser
og fjelltopper er neppe tilfeldig, og kan tilhøre den
ideologiske sfæren av fortidens kultur, dvs. konkrete
trosforestillinger angående livet og døden. Den kan
også være av rent praktisk betydning som navigasjonssystem, eller mest sannsynlig forener de to
ovennevnte funksjoner.
Det er nemlig noe mer med disse linjene eller fel-
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Fig 5:8 Dromnessundet med Tjeldbergodden og Skarsøya.
Fig. 5:8 The Trondheim shipping lane showing localities on the strait of Dromnes (Dromnessundet) and the
cairns on Hitra that may be placed in a communication system with the cairns at Tjeldbergodden.
tene. Igjen noe maritimt. Da Marek E. lasinski
undersøkte hvor de krysser Hitras og Smølas strender på vei fra Tjeldbergodden, ble det funnet ut at ved
Hitras kyst ville linjen/feltet krysse området ved innseilingen til Vågen, med en inngangsport dannet av
Markusøya og Håøya. Dette området bar en av de
beste naturlige havner i denne delen av Hitra. Og enda
bedre havn var det i bronsealderen - pga høyere vannstand var havnen i Vågen enda større og mer skjermet.
En kort befaring på Markusøya resulterte i registrering av to steinvarder på de to høyeste toppene
og en mulig gravrøys. Vurdert ut fra lavveksten kan
de to vardene være av betydelig alder. På Håøya ble
det registrert flere små steinrøyser på de fleste
toppene på øya (Jasinski 1995b).
På grunn av topografi, fonn og farge på Markusøya, er denne inngangsporten ti I Vågen lett gjenkjennelig fra leden, til og med fra gravfeltet på
Tjeldbergodden. Navigering fra Tjeldbergodden ved
å følge gravrøyslinjen og eventuelt korrigere kursen
ved hjelp av Markusøya, byr ikke på noe problem
når været er bra, heller ikke når det er fjelltåke over
Hitra. Ved dårlige værforhold med fjordtåke, er toppen av Eisfjellet et ypperlig sjømerke.
Ved å følge linjen/feltet fra Tjeldbergodden, ville
en på Smøla komme til Nerdvikvågen - en utmerket,
naturlig havn - særlig hvis man tar strandforsyvn-
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ingskurven og våre kunnskaper om bronsealderens
fartøytyper i betraktning.
Disse feltundersøkelsene av det maritime kulturlandskapet i området Tjeldbergodden-Hitra-Smøla som
er presentert her, er i sin innledningsfase, og det er
vanskelig å trekke konklusjoner. Det er bare en
tenkemåte og et forskningspotensiale som fremmes
her.
Under arbeidet ble saken diskutert med Christian
Keller som gjennomførte likende studier angående
en del terrestriske lokaliteter (se f.eks. Keller 1993).
Det viser seg at Keller finner en del regler i plasseringen av gravfelter i innlandet. Ifølge hans undersøkelser foretatt i Vestfold henvender de fleste av de
undersøkte gravfeltene seg til helt avgrensede,
bestemte rom i landskapet. KeJlers hypotese er at
meningen med en slik plassering var at de avdøde
kunne se ned på egen gård, eller på det området
etterkommerne forvaltet. Og omvendt, at etterkommerne skulle kunne se gravhaugene fra der de
oppholdt seg eller arbeidet (Keller 1993:66). Keller
viser at ved å studere disse romJige henvendelser kan
vi finne andre kulturminner i bestemte områder,
f.eks. bosetninger som tilhørte gravfelter. Det er
sannsynlig at man ved å studere slike fenomen
angående kystrøyser fra forskjellige tidsepoker, også
vil finne relaterte bosetninger og/eller havner utnyt-

tet av befolkningen som bygde røysene. Vi kan også
nærme oss, i hvert fall til dels, de mytiske og andre
kognitive oppfatninger som fortidens kystbefolkning
markerte på denne måten i sine maritime landskap.
I vårt tilfelle på Tjeldbergodden kan vi anta at de
bestemte feltene eller linjene har noe med fortidens
rom- og landskapsoppfatning/organisering å gjøre,
og at de tilhører den maritime sfæren av både praktisk og symbolsk betydning. Man kan nemlig tenke
seg som arbeidshypotese at gravrøysene, samt de feltene/linjene de former, hadde flere funksjoner, og at
de avbildet flere symboler. De viste blant annet veien
til havner, kanskje også til bosetningen de selv
tilhørte. Det er mulig at vi har å gjøre med bronsealderens praksis med å plassere monumenter over
de døde "på den andre siden av sjøen". De markerte
også leden som gikk forbi dem. En ting er i hvert fall
sikkert - de utgjorde et vesentlig element av det kognitive landskapet i området (Jasinski 1995b).
Etnologisk og antropologisk forskning bekrefter at
meninger plassert i kulturlandskapet til mange urbefolkningsgrupper er mye mer omfattende og sammensatt enn i vår moderne, vestlige virkelighet (se
f.eks. Johansen 1988 - basert på Malinowski 1961).
Et fysisk landskap fungerer for disse folkegruppene
også som deres mytiske landskap - i form aven slags
fortellingsbok og hukommelseskilde som gjenspeiler
gruppens mytiske historie og ideologi omkring dens
daglige tilværelse. Data samlet av Malinowski blant
Trobrianderne viser:
"den innflytelse myten øver på hele dette landskapet, hvordan den fargelegger det, gir det mening,
og forvandler det til noe levende og fortrolig. Det
som bare var en klippe blir nå til en personlighet; det
som var en prikk i horisonten blir et sjømerke omgitt
av romantiske assosiasjoner til heroene; en
meningsløs landskapsformasjonfor en - dunkel, men
intenst følelsesladet - betydning... En stein som en av
heroene kastet etter en kano på flukt; en passasje
brutt mellom to øyer aven magisk kano, to personer
forvandlet til kampesteiner, en forsteinet kano der
borte - alt dette får landskapet til å representere en
fortløpende historie... Mytisk betonte landskapstrekk
er i den innfødtes forståelse vitnemål om mytenes
sannhet... "(Malinowski 1961 :298)
Bruk av etnologiske analogier som tolkningsredskap for arkeologiske data er metodologisk sett svært
problematisk. Men det finnes ingen grunn til å avvise
påstanden om at også i forhistorisk tid ble landskap
brukt av mennesker til å skrive deres historie, materialisere ideologien, og dokumentere deres liv isteden for å bruke papir, fotografier eller film. Det er
blant annet derfor et landskap måtte ha vært ladet

med sterke symboler (se f.eks. Bradley 1991). Dette
gjaldt mest sannsynlig også den maritime sfæren som
i seg selv utgjør noe særskilt i menneskelig mentalitet
(se f.eks. Carpenter 1991; lasinski 1992a).
Med hensyn til kunnskapsbehov innenfor maritim
arkeologi er studier av slike, dvs. mer komplekse og
rner skjulte fenomen meget viktige, og utgjør et
forskningsfelt som bør anbefales. Slike studier ville
bringe oss vesentlig nærmere fortidens menneske
med hennes/hans oppfatning av havet og det maritime landskap. Slik forskning vil selvsagt kreve en
betydelig intellektuell investering fra oss. Det positive er at ofte kan vi basere vårt arbeid omkring disse
aspekter på allerede eksisterende og publisert materiale. Det krever kun at vi studerer dataene på nytt fra
et nytt perspektiv, og at vi stiller nye spørsmål (Jasinski
1992a; lasinski 1999).

5.5 KONKLUSJON - KULTURLANSKAPET
LANGS KYSTLEIA VED DROMNESSUDET
OG TJELDBERGODDEN
Kulturlandskapet i dette området er sammensatt.
Lokal trafikk, lokal bosetning, internasjonalt besøk
og handel, i tillegg til næringsdrift og utvikling av
lokale kognitive systemer gjenspeiles av de undersøkelsene som er gjennomført i forbindelse med
prosjektet.
Flertallet av lokalitetene er etterreformatoriske,
dvs. datert til etter 1536. Det er dokumentert ulike
gårdsbruk som har og fremdeles ligger langs kysten,
overnattingsplasser og trygge havner/oppankringsplasser for skip og fortøyningslokaliteter. Lokaliteten
Skipnes skiller seg klarest ut. Her er funnmengden
stor, og historiske kilder støtter solid opp om det
materialet som ble funnet gjennom arkeologiske
metoder.
Kulturlandskapet fra Ramsøyfjorden, opp langs
Trondheims1eia og inn i Dromnessundet preges av
det lokale, både innen bruk, bosetning og ferdsel.
Plasseringen av gårdene ved gode havner gjenspeiler
den betydning sjøen har hatt. Leia har vært ferdselsåre og spiskammer, samtidig som de gode havnene
ikke bare har berget fartøy og liv, men også har vært
en inntektskilde gjennom å kreve avgift når noen Ja
til ved fortøyningsbolter som tilhørte gården.
Det finnes klare kognitive aspekter ved mange av
lokalitetene i området. Disse kulturfenomen kommer
sjelden til syne i form av strukturer og gjenstander.
Mentale elementer er som regel meget vanskelig å
identifisere, men sosiale ideer om et landskap eller
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område synliggjøres blant annet i lokale stedsnavn.
Navn som f.eks. Hollenderbukta kan knyttes opp
mot at dette var en havn hvor hollenderne ofte la til,
det kan ha skjedd en hendelse, et forlis etc hvor hollendere var involvert. Noe felles, en historie eller
hendelse, gjør at lokalbefolkningen gir stedet et navn
som knyttes opp mot noe, uten at vi med sikkerhet
kan peke på hva dette noe er. Stedsnavnet er skapt ut
i fra en felles bevissthet, og er en arv fra tidligere
generasjoner i et område. Og det er nettopp bruken
av området som er interessant i søken etter fortidens
kulturlandskap.

5.6 FORHOLDET MELLOM TILTAKET
OG LOV OM KULTURMINNER
Marinarkeologiske forundersøkelser hadde som hovedmål å avklare forholdet mellom tiltaket og Kulturminnelovens bestemmelser. For Tjeldbergodden og
Dromnessundets vedkommende ble det ikke påvist
konflikt mellom gassrørledningen og marine kulturminner.
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6 Delprosjekt 5, naturvitenskapelige undersøkelser
Synøve Fjeldstad Selvik, Thyra Solem, John O. Solem
6.1 LANDHEVINGSHISTORIE

Thyra Solem, John O. Solem
6.1.1 Innledning

Havnivå 1

For ca. 13 000 år siden var området rundt Tjeldbergodden fremdeles dekket av det isskjoldet som lå
over landet under siste istid. Da isen etter hvert
forsvant, hevet landet seg også fra havet. For å få en
oversikt over denne landhevningen i et område med
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Fig. 6: 1 Kart som viser bassengene i denne undersøkelsen er merket •. Kjemperud's (1982, 1986)
lokaliteter: *. Isobasene for 60 og 80 m er trukket etler
Svendsen & Mangerud (1987). Prikket linje er isobasefor
Tjeldbergodden.
Fig. 6: 1 Map of the investigated basins marked •.
Kjemperuds's (1982, 1986) localities: *. Isobases according to Svendsen & Mangerud (1987). Isobase for
Tjeldbergodden is dotted.
Prinsippene for utarbeidelse aven landhevingskurve er
illustrert i Fig. 6:2.
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Fig. 6:2 Tverrsnitt av et basseng på 3 forskjellige tidspunkt under landheving. Toppen: når havnivået ( I) var
godt over terskelen. Midten: når havnivået (2) var i
terskelnivå. Under: dagens situasjon med havnivå (3)
lavere enn terskelen. Skissen viser avsetningslagf(Mgen i
sjøen og hvordan sedimentjorholdene blir påvirket av
høyden på sjøens utløp (terskelen). Til høyre er en typisk
borekjernesekvens som viser hvor radiologisk datering
plasseres. Dette bassenget vil gi ett punkt på en landhevingskurve (se Fig.6:7), og for å konstruere en slik kurve
må det hentes borekjerner fra vann i forskjellig høyde
over havet. Modifisertfra Svendsen & Mangerud (/987).
Table 6:2 Cross-section of a basin at 3 different times.
Top: when the sea level ( I) was well above the threshold.
Centre: when the sea level (2) was at the
threshold.Bottom: present day, when the sea level (3) is
below the threshold. The sketch demonstrates the sedimentary sequence in the lake and illustrates how the sedimentary environment was determined by the elevation of
the outlet of the lake (the threshold). To the right is shown
a typical core sequence and the usual horizonjrom which
radiocarbon samples were collected. The basin would
give one point in a sea-level curve (Fig. 6:7.), and to construct a curve, basins at different elevations will be cored.
Modifiedfrom Svendsen & Mangerud (/987).

Fig 6:3 Boring fra flåte i Kvernavatnet, Hitra. Foto: T. Solem
Fig. 6:3 Coring from a raft at Kvernavatnet, Hitra. Photo: T. Solem
tallrike steinalderboplasser ble ferskvann på
Tjeldbergodden og Hitra valgt ut for å undersøke
dem med bakgrunn ilandhevningshistorien.
Landhevingshistorien for Tjeldbergodden-området
er antatt å ha et lignende forløp som for Hitra der en
landhevingskurve er utarbeidet av Kjemperud
(1982,1986). Men siden den kurven mangler 14C_
dateringer fra vann i høydenivået 40-20 m, ble det i
denne undersøkelsen valgt ut 4 basseng i høydeområdet fra 39 til 24 m over havet. Dette samsvarer godt
med de høydenivåene der det har blitt gjort arkeologiske undersøkelser. På Tjeldbergodden var det ett
basseng (vann) i passende høyde, nemlig
Kvennavatnet på 39 moh. De nærmeste aktuelle bassengene ligger på Sør-Hitra i høydenivåene 37,30 og
24 moh. (Fig. 6: l). Den største avstanden til
Tjeldbergodden er ca. 20 km.
Alle de undersøkte bassengene hadde fjellterskel,
dvs. at utløpet er i berggrunnen. Prinsippene for utarbeiding aven landhevingskurve er illustrert i fig. 6:2.

6.1.2 Metodikk
Feltarbeidet ble utført i 1993. Fra en tlåte ble det
hentet opp sedimentkjerner i form av halvsylindre på l

m lengde og diameter på 7,5 cm med et såkalt russerbor (Fig. 6:3). Vi konsentrerte oss om sedimentene
på overgangen mellom marine- og ferskvannsavsetninger for å å lokalisere de tidligste ferskvannavsetningene og 14 C datere disse. Diatomeanalyse er den
tradisjonelle metoden i en slik undersøkelse, men her
ble også ferskvannsfaunaen studert. Insektene har
aldri klart å etablere seg i marint miljø. Når vi finner
dem i bunnsedimentene, må det ha vært ferskvannsforhold. Siden det er hodekapsler og andre fragmenter av larvestadiene vi finner, vet vi også at her
er ikke transport fra andre steder. Larvene har levd
på stedet der prøvene ble tatt. Det viste seg at for å
finne overgangen mellom marint og ferskt vann, var
særlig fjærmygglarvene til stor nytte. På hodekapslene kan disse bestemmes til slekt, og den økologiske viten vi har om slektene sier mye om miljøet
og klimaet som hersket den gang de var i live. De to
forskjellige metodene, den botaniske og den zoologiske, viser seg å utfylle hverandre meget godt.
Borekjernene ble delt opp i l cm tykke skiver. Fra
hver undersøkte skive ble et lite volum, < I cm"
brukt til diatomepreparering, ca. 3 cm J ble brukt til
den zoologiske undersøkelsen, og den resterende
mengde av hver skive ble brukt til 14C-datering. Det
er totalt utført 9 14C dateringer på sedimenter i disse
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Lokalitet

Korrigert høyde

Dybde

rno.h.

m o.h••

i em

Kvennavatnet 39 m

39 m

Kvernavatnet 37 m

50 m

Alder i

14C

år

Kalibrert alder

Lab. nr.

før nå (BP)

460

9200 ± 85

BG 8350 - 8090

TUa - 869A

463

9315 ± 85*

BG 8440 - 8205

TUa - 870A

330

8670 ± 95

BG 7885 - 7555

TUa - 874A

338-339

9545 ±95*

BG 8950 - 8460

T -11488

350

10545 ± 75

TUA- 978

Storkuvatnet 30 m

42,5 m

412

8780 ± 85*

BG 7950 - 7650

TUa-977

Litjvatnet

28 m

190

7775 ± 80

BG 6630 - 6470

TUa - 871A

226-227

7790 ± 120

BG 6700 - 6460

T-11487

240

7760 ± 95 *

BG 6630 - 6455

TUa - 873A

24 m

I

Tabell 6:1 Radiokarbon-dateringerfra de undersøkte vannene oppgitt både i NC år BP og kolibrert til kalenderår. Dateringer som er merket * gjelder de tidligste ferskvannsavsetningene. Korrigerte høyder er etter
Svendsen & Mangerud (1987).
Table 6:1 Radiocarbon datings from the investigated basins given both in J4C years BP and calibrated to
calendar years. Datings marked refer to the earliest lacustrine sediments. Corrected heights after Svendsen
& Mangerud (1987).

vannene (Tabell 6: l, der også den kalibrerte alderen
er oppgitt).

Zoologi: 7 nivåer er undersøkt og resultater presentert i Tabell 6:2. Sanunenligning av resultatene fra
botaniske og zoologiske prøver viste at overgangen
til ferskvannssedimenter skjedde på 466 cm. På dette
nivået var det imidlertid ikke nok organisk materiale
for en 14C datering, så dateringen ble utført på 463
cm. Alderen på dette nivået er 9315 ± 85 BP (TUa870A), og med beregnet sedimentasjons-hastighet
betrakter vi denne dateringen som gjeldende for isolasjonen.

6.1.3 Lokaliteter og resultater

6.1.3.1 Kvennavatnet,
Tjeldbergodden 39 moh.
Diatomesanunensetningen er undersøkt i 6 nivåer fra
470 til 445 cm dybde under vannflaten. Ca. 200
ldselskall av disse encellete algene er bestemt i hvert
nivå og 84 forskjellige diatometaxa er identifisert.
Diatomeer er bl. a. følsomme for endringer i vannets
saltholdiget, og artene er ordnet i grupper etter salttoleransen i såkalte salinitetsdiagram (Fig. 6:4).
Gruppene er som følgende (Hustedt 1957):
Polyhalobous: marine arter med et optimumsområde
på 30 °/00 saltholdighet (S)
Mesohalobous: brakkvannsarter med optimum og
laveste toleransegrense i området 30 °/00-0,2 °/00 S
Oligohalobous: arter som lever både i brakkvann og
ferskvann
halophilous: optimum i svakt brakkvann
indifferente: optimum i ferskvann
Halophobous: rene ferskvannsarter som skyr Clioner
Til databehandling og tegning av diagram brukes
programmet Til_JA (Grimm 1991/92).

6.1.3.2 Kvernavatnet, Hitra 37 moh.
Diatomesanunensetningen i 10 nivåer er undersøkt
fra 355 til 330 cm under vannoverflaten. 69 taxa er
identifisert og salinitetsdiagram er utarbeidet (Fig. 6:5).
Zoologi: 9 nivåer er analysert og resultatene presentert i Tabell 6:3.
Jamføring av resultatene fra diatomeundersøkelsen
og sedimentenes innhold av ferskvanns-fauna viste
at overgangen til ferskvann var på 338-339 cm nivå
som ble datert til 9545 ± 95 BP (T-11488). Det viser
seg at faunaen peker ut meget nøyaktig hvor ferskvannsavsetninger begynner. Sedimentsøylen inneholdt en tynn, humusholdig stripe på 350 cm nivå,
omgitt av marin leire både over og under. Stripen
inneholdt ferskvannsdiatomeer og en rekke forskjel-
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KVENNAVATNET, Tjeldbergodden
Aure, Møre og Romsdai
39 m o.s.l.
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Fig. 6:4 Salinitetsdiagramfra Kvennavatnet på Tjeldbergodden.
Fig. 6:4 Salinity diagram from Kvennavatnet, Tjeldbergodden.

lige fjærmygg-arter, og tolkes som en utspyling av
sedimenter fra ferskvannslokaliteter høyere i terrenget
ned i et dengang grunt havbasseng der de ble deponert. Dette har antagelig skjedd som følge av ekstra
kraftig nedbør. Alderen på dette laget er 10545 ± 75
BP (TUa-978), dateringen er utført på fragmenter av
14C år
før nåtid

9315
± 85

=9

Dyp
cm

Fjærmygg

450
460
461-462
463
464
465
466

301
272
176
146
108
18
5

marine skjell som lå i samme nivå og viser at dette
skjedde i Yngre Dryas, en periode på ca. 1000 år (lI
000-10 000 14C år BP) med markert kiimaforverring
der de laveste temperaturene i istidens siste fase er
registrert (Lowe et al. 1994).
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Tab. 6:2 Grupper av invertebrater (insekter og andre små dyr) funnet i bunnsedimenter fra Kvennavatnet,
Tjeldbergodden.
Table 6:2 Groups of invertebrates (insects and other small animaIs) found in the sediments from Kvennavanet,
Tjeldbergodden.
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KVERNAVATNET, Forsnes
Hitra, Sør-Trøndelag
37 m 0.5.1.
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Fig. 6:5 Salinitetsdiagramfra Kvemavatnet på Hitra.
Fig. 6:5 Salinity diagram from Kvernavatnet, Hitra.
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Tab. 6:3 Grupper av invel1ebrater (insekter og andre små dyr)funnet i bunnsedimenterfra Kvemavatnet, Hitra.
Table 6:3 Groups ofinvel1ebrates (insects and other small animals) from the sediments of Kvemavatnet, Hitra.
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Tab. 6:4 Grupper av invertebrater (insekter og andre små dyr) funnet i bunnsedimenter fra Storkuvatnet,
Table 6:4 Hitra Groups of invertebrates (insects and other small animals) from the sedimensts of Storkuvatnet, Hitra.

6.1.3.3 Storkuvatnet, Hitra, 30 moh.

6.1.3.4 Litjvatnet, Hitra, 24 moh.

Med erfaring fra de foregående vann ble bare den
zoologiske undersøkelsen utført i detalj i dette vannet.
10 nivåer fra 414 til 385 cm under vannoverflaten ble
undersøkt, og resultatene er i Tabell 6:4.
Diatomeinnholdet i de forskjellige nivåene ble
sjekket, men det ble ikke utarbeidet noe salinitetsdiagram. 412 cm nivå med de tidligste ferskvannsavsetningene ble datert til 8780 ± 85 BP (TUa-977).

80 diatometaxa er identifisert i 13 nivåer fra 250 til
kdiagram (Fig. 6:6). Sedimentene inneholdt et ±
tydelig sandlag på 5-10 cm.
Zoologi: 15 nivåer er undersøkt og resultatene vist i
Tabell 6:5. Både diatomeinnhold og fauna viser at
overgang til ferskvannsedimenter finner sted på 242
cm som ble datert til 7760 ± 95 BP (TUa-873A).

LITJVATNET, Kvammen
Hitro, Sør-Trøndelog
24 m a.s.!.
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Fig. 6:6 Salinitetsdiagram
fra Litjvatnet på Hitra.
Fig. 6:6 Salinity diagram
from Litjvatnet, Hitra.
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Tab. 6:5 Grupper av invertebrater (insekter og andre små dyr) funnet i bunnsedimenter fra Litjvatnet, Hitra.
Sedimentnivå 226-227 cm, under sandlaget (se Fig. 6:6) ble i sin helhet brukt til datering.
Table 6:5 Groups of invertebrates ((insects and other small animals) found in the sediments of Litjvatnet,
Hitra. All the material ofsediment level 226-227 cm, beneath the sand layer (see Fig. 6:6), was usedfor dating.
mas..

6.1.4 Landhevingkurve for
Tjeldbergodden 9500-7700 år før nå
På grunnlag av dateringene av de tidligste ferskvannsedimentene, som viser at bassenget på det tidspunkt er isolert fra havet, er det fremstilt en landhevingskurve for Tjeldbergodden som dekker tids-rommet fra omkring 9500 år til 7700 år før nåtid, basert
på de 4 vannene i denne undersøkelsen.
Bassenghøydene er korrigert for differensiert heving
i henhold til et strandlinjediagram utarbeidet av
Svendsen & Mangerud (1987). Kurven i dette tidsrommet er trukket som en middelverdi mellom
ytterpunktene for dateringsresultatene (skyggelagt
område på Fig. 6:7). Siden isobasen for Tjeldbergodden ligger så nær den for Hitra (Fig. 6: 1), vil landhevingen fra 7700 år til nåtid være som den for Hitra.
Fig. 6:7 viser dette kurveforløpet (stiplet etter
Mangerud & Svendsen). Landhevingen foregår
ganske raskt fra 9500 år, ca. 1,3 mlårhundre i gjennom-snitt til 7700 år da kurven flater mer ut. Fra
omkring 6000 år til nåtid er gjennomsnittlig landheving 0.3 ml århundre. Når det gjelder den landhevingen som foregikk tidligere enn 9500 år, viser
andre undersøkelser i Midt-Norge at da hevet landet
seg enda raskere.
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Fig. 6:7 Landhevingskurve for Tjeldbergodden i de
siste ca. 9500 år. Bassenghøydene er korrigert ifølge
Svendsen & Mangerud (1987).Kurven i skygget
område er fra denne undersøkelsen, stiplet linje fra
Svendsen & Mangerud.
Fig. 6:7 Sea level curvefor Tjeldbergodden during the
last ca. 9500 years. The elevations of the basins are
corrected according to Svensen & Mangerud (1987).
The curve in the shaded area is from this investigation, the dashed line is from Svendsen & Mangerud.
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6.1.5 På sporet etter Tsunami

6.1.7 Litteratur:

Sandlaget i Litjvatnet viste seg ved nænnere undersøkelse å være meget interessant og ble deponert av
den store flodbølgen som utløstes av et undersjøisk
ras på Storegga omkring 7200 år før nåtid. Det er
funnet spor etter flodbølgen - eller "tsunamien" flere steder på norskekysten og i Skotland (Svendsen
& Mangerud 1990). Litjvatnet var for 7200 år siden
fremdeles ganske strandnært, og diatomeinnholdet
(Fig 6:6) viser at sandlaget er av marin opprinnelse.
14C dateringer av sedimentene under og over sandlaget viser henholdsvis 7790 ± 120 BP (T-11487) og
7775 ± 80 BP (TUa-871A). Dette er praktisk talt
identiske aldre og indikerer at bølgen som førte med
seg sanden også rotet kraftig om i sedimentene.
Dette bekreftes også av funn av ferskvannsdyr i den
marine sanden.

Grimm, E. 1991/92: TiljA version 1.12. Illinois
State Museum, Springfield, Illinois.
Hustedt, F. 1957: Die Diatomeenflora des Flusssystem der Weser im Gebiet der Hansestadt
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6.1.6 Innvandring og etablering
av ferskvannsauraen
Vår tidligere viten om innvandring og etablering av
dyresamfunn i ferskvann strekker seg i hovedsak til
viten om fiskefaunaen. Kunnskap om innvandringen
til insekter og andre smådyr er meget sparsom. Noe
kunnskap har vi om de sydligste og nordligste områdene (Økland 1990, Solem & Alm 1994) i dagens
Norge. Dette baserer seg på viten om deres utbredelse i Norge i dag. Innvandring og etablering aven
ferskvannsfauna av insekter etc. i Midt-Norge har
vært helt ukjent. Denne undersøkelsen vil kaste lys
over noen problemer i dette aspektet med klar
tilknytning til landhevningshistorien. Så langt viser
undersøkelsen at i de vann som ble undersøkt, ble det
etablert en en ferskvannsfauna umiddelbart etter at
vannene steg opp av havet. Denne faunaen hadde
også mange likhetstrekk fra vann til vann.

Vi takker:
S.P. Carpenter, P. Tuddenham og F. Kristiansen
målte dybden i Kvennavatn slik at vi fikk et begrep
om hvor dypt dette vannet var. Otto Frengen, Roger
Olsen, Synøve F. Selvik, Paul Strøm og Egil
Torsetnes hjalp til med feltarbeidet. Synøve F. Selvik
sjekket
diatomeinnholdet
på
overgangen
marine/ferske avsetninger i Storkuvatnet. Bjørg
Stabell, John Inge Svendsen og Harald Sveian bidro
med stimulerende diskusjoner.
14C dateringene ble utført på Laboratoriet for radiologisk datering i Trondheim og Svedberg laboratoriet i Uppsala, Sverige.

6.2 VEGETASJONSHISTORIE
Thyra Solem
6.2.1 Innledning
Dagens landskap på Tjeldbergodden fra Kvennabekken og i retning mot Drornnes er preget av myrområder med ganske mye eksponert berg. De største
myrene ligger i svakt hellende terreng mellom 50 og
30 moh. (Fig. 6:9). Fra omtrent 30 moh. og ned til
dagens havnivå dominerer berggrunnen, og hellingen
er brattere. I trauformete forsenkninger i berget er det
torvavsetninger. Unntatt på de våteste myrpartiene er
det furu og lyngarter som dominerer vegetasjonen på
hele strekningen. De nederste 10 moh. er helt dominert av eksponert berg og de brå variasjonene i mikrotopografien som observeres her gir muligens en
indikasjon på hvordan bergrunnen under de større
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Fig 6:9 Ved hjelp av landhevingskurven (Fig. 6: 7) kan tidligere havnivå tegnes inn på kart Her er havnivået
for ca. 9300 år siden tegnet inn på et kartgrunnlag fra Økonomisk kartverk. De mørkt skyggete arealene er
dagens myrområder. Kvennavatnet er nærmest en lagune.
Fig. 6:9 In accordance with the sea level curve (Fig. 6:7) former sea-levels can be mapped. Here is the sealevel of about 9300 years ago drawn on a map from Økonomisk kartverk. The dark shaded areas are mire
areas of today. Kvennavatnet is a lagoon.
myrflatene høyere i landskapet er utformet og forklarer den store variasjonen i torvdybde som ble målt selv
over små avstander i samme myr høyere i terrenget.
Kvennabekken følger et dalsøkk der marine strandavstninger med grus dominerer (Folies tad &
Andersen 1992). Det fremgår av prøvestikk at i flere
av bergtrauene er det også grusavstninger under torven, men mange steder har torvdannelse skjedd direkte på berget. I tidligere tider, før torvdannelsen tok til,
var andelen av eksponert berggrunn i landskapet enda
større enn den er idag.

6.2.2 Problemstillinger og feltarbeid
Til vegetasjonshistoriske undersøkelser ble den
første torvsøylen tatt opp i juni 1992 ca. 25 m sørvest
for boplassen Kalvheiane 2 ca. 50 moh. Søylen ble
tatt fra kanten av ei grøft som gikk ut i den store
myra der, og det ble diskutert hvorvidt boplassen
Kalvheiane 2 hadde en slik utstrekning at denne
søylen gikk ned i selve boplassarealet. Det var for-
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ventet at en pollenanalystisk undersøkelse ville gi et
bilde av den generelle vegetasjonsutviklingen på
Kalvheiane og en mulig ettersporing av tilstedeværelsen av folk i området og om disse i noen grad
kunne ha påvirket/endret vegetasjonen. Etter at
resultatene fra denne SØylen, Kalvheiane 2 (Fig. 6:9
og 6: 13), forelå, ble det tatt opp ytterligere en
torvsøyle fra det store myrområdet sørvest for
boplassen (Kal vheiane A, fig. 6:9) i 1993, både med
tanke på å komme lenger tilbake i tid når det gjaldt
vegetasjonshistorien, men også for å undersøke om
myra her, eller deler av den, hadde oppstått som
gjengroing av vann.
Lenger vest i området, nær Stongnesskjeret, ble det
i 1992 tatt opp 3 torvsøyler fra myr i bergtrauene i
flere høyder over havet, ca. 30 m, ca. 18-20 m og fra
15 moh. slik at disse ligger i et transekt langs landskapets helling ned mot sjøen. Det ble også tatt opp en
torvsøyle fra et torvtak i den øverste av disse myrene,
torvsøylene her blir kalt Stongnesskjeret 1-4 (Fig. 6:9
og 6: 15). Pollenanalyse og stratigrafiske undersøkelser av disse søylene ville belysevegetasjonshistorien i denne delen av området, nærmere gravrøysene

torvsøyler som da kan tas opp, inneholder rikelig
materiale til pollenanalytiske og stratigrafiske undersøkelser og til 14C-dateringer.
Pollenanalyse
Rørene med torv ble fraktet til laboratoriet der de ble
skåret opp på langs og prøver på 0.8 cm J tatt ut for
hver 5 cm nedover i torvsøylen. PrØvene ble behandlet med kalilut, eddiksyre, eddiksyreanhydrid og
konsentrert svovelsyre etter prosedyren beskrevet i
Fægri & Iversen (1989). Hver prøve er tilsatt et kjent
antall Lycopodium clavatum sporer (Stockmarr
1971). Pollenanalysen ble utført med Zeiss Standard
mjkropskop med måleskive og fasekontrastutstyr og
objektiver 25x, 40x og 63x. Dette gir henholdsvis
250x, 400x og 630x forstørrelse.
Makrofossilanalyse
Ca. 8 cm) torv skåret ut aven] cm tykk torvskive for
hver 5 cm nivå ble forbehandlet med svak kalilut
(2%) og studert under en Zeiss stereolupe med objektiver 1,6x og 4x (16 og 40x forstørrelse) for å undersøke hva slags planterester selve torven består av.

Fig. 6:8 Her bankes et 3 m langt PVC rØr ned i
myra og torvsøylen Kalvheiane A (Fig. 6:10-6: 12)
er sikret. Foto: T Solem.
Fig 6:8 Here a 3 m long PVC drain pipe is hammered down into the mire, and the peat column
Kalvheiane A (Figs 6:10-6:12) is secured.
Photo: T Solem.

HC dateringer
Det er foreløpig tatt ut 22 prØver til radiologisk datering når det gjelder vegetasjonshistorie og myrdanneise. Disse er utført på Laboratoriet for radiologisk
datering i Trondheim. Dateringene er utført på 1-3
cm tykke skiver av torvsøylene, og dateringsresultatene er fremstilt i Tabell 6:6 der det også er en
kolonne for 14C alder kalibrert til kalenderår-intervall.

(Fig. 6:9), og gi kunnskap om alder og oppkomst av
myr sett i sammenheng med land hevingen.
Fra ei myr ved boplassen Kvennabekken 2 ble det i
1992 tatt opp 2 torvsøyler for å utrede lokal vegetasjonshistorie og eventuelle spor etter menneskelig
aktivitet ved denne boplassen. Synøve Fjeldstad
Selvik har bearbeidet disse.
Nær gården Dromnes ble det i 1995 tatt opp en
torvsøyle for om mulig å etterspore gårdens alder og
driftsformen gjennom århundrene (Fig. 6:22). Fra
Storvika, 15-20 moh., og fra Seterbekken, 50 moh.
er det tatt opp søyler for datering av den eldste torvdannelsen.

6.2.3 Metodikk
For å sikre torvsøyler ble PVC drensrør med en
diameter på 10 cm banket ned gjennom torven til den
minerogene undergrunnen (Fig. 6:8). Slike
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Pollend iagram
Analyseresultatene, der det er tatt rede på prøvenes
innhold av pollen, sporer og trekullstøv, er fremstilt i
pollendiagram som viser den prosentvise fordeling
av de forskjellige pollen- og sporetyper i forskjellige
nivå nedover i myrene. Når det gjelder prinsippene
for pollenanalyse henvises til Vedlegg 1. Til pollenbestemmelse er brukt Fægri & Iversen (1989),
Moore m fl. (1991) og Punt m fl.(l976-1991) i tillegg til et pollenherbarium. Analysene er utført i et
omfang der 500 treslagspollen (AP) eller 500-900
pollenkorn totalt er identifisert. Til databehandling
og tegning av de fleste pollendiagrammene brukes
programmet TILlA (Grimm 1991/92); Kvennabekken 2 (Fig. 6:20) er utført i CORE (Kaland mfl.
1993).
Pollendiagram leses nedenfra (eldst) og oppover.
Lengst til venstre i diagrammene er en dybdeskala.
Lokale poHensoner er gitt navn etter dominerende

Tab. 6:6
Radiokarbondateringer oppgitt både i J4C-år
og kalibrert til
kalenderårintervall.
Table 6:6
Radioearbondatings both in
14C years and
ealibrated to ealendar years.
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treslag. En kolonne angir torvens humifiseringsgrad
- eller omdanningsgrad - etter von Post's skala som
går fra 1-10. StratigrafIkolonnen er basert på undersøkelsene av makrosubfossilene i hvert nivå og viser
hvilke planterester som torven hovedsakelig består
av. En kolonne gir alderen i I"C-år før nåtid (BP).
Pollendiagrammene er konvensjonelle prosentdiagram med følgende beregningsgrunnlag: pollenlcurvene er beregnet ut fra den totale pollensum, sporer
er beregnet ut fra den totale pollensum + summen av
sporer, og kullstøvkurven er beregnet på tilsvarende
måte. Et totaldiagram viser den prosentvise fordelingen mellom treslagspollen (AP) og ikke-tres-

4O:l:S5

B_I pM wtlh charooiII.
Charl:lclal løyer.

1~!L

lagspollen (NAP). Denne kurven gir en indikasjon på
skogdekkets tetthet. Pollendiagrammene er fremstilt
med de vitenskapelige plantenavnene:
for norske navn henvises til Tabell 6:7.
Se neste side:
Tabell 6:7 Plantenavn som er brukt i pollendiagrammene, alfabetisk innen hver gruppering.
Plantenavn følger Lid (1985).
Table 6: 7 Plant names used in the pollen diagrams,
alphabetieally within eaeh group. Plant names
aeeording to Lid (1985).
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Trees and shrubs:
Alnus
Betula
Carpinus
Corylus
Juniperus
Myrica
Picea
Pinus
Populus
osp/poppel
Prunus
Quercus
Salix
Tilia
Ulmus
Viburnum

Trær og busker:
or
bjørk
agnbøk
hassel
einer
pors
gran
furu

Ranunculaceae
Ranunculus acris-type
hegg
eik
seljelvier
lind
alm
krossved

Lyng og urter:
sløke, kvann
hvitveis
skjermplantefamilien
Artemisia
malurt/burot,
Asteraceae el. Asteraceae sect. aster. korgplanter
med rørkroner og kombinasjonen rør- og tungekroner
Asteraceae sect. cichor.
korgplanter med
bare tungekroner
korsblomsfamilien
Brassicaceae
røsslyng
Calluna
strandvindel
Calystegia
blåklokke
Campanula
nellikfamilien
Caryophyllaceae
inkluderer:
Cerastium-type
stjerneblom, arve
Cerealia
dyrket korn
meldefamilien
Chenopodiaceae
maigull
Chrysosplenium
korgplanter med
Cichorioideae
bare tungekroner
skrubbær
Cornus
starrfami lien
Cyperaceae
soldogg
Drosera
krekling
Empetrum
mjølker, geitrams
Epilobium
Ericales
lyngordenen
Fabaceae
erteplantefamilien
mjødurt
Filipendula
storkenebb
Geranium
Hordeum
bygg
inkluderer bl. a.:
Lychnis-type
jonsokblom,
hanekam, smelle
marimjelle
Melampyrum
Heather and herbs:
Angelica-type
Anemone nemorosa
Apiaceae

Narthecium
Parnassia
Plantago major
Plantago maritima
Plantago lanceolata
Poaceae
Polygonatum
Potentilla-type

Rosaceae
Rubiaceae
Rubus chamaemorus
Rumex
Succisa
Thalictrum
Urtica
Vaccinium-type

Valeriana
Verbascum
Vicia-type

rome
jåblom
groblad
strandkjempe
smalkjempe
grasfamilien
kantkonvall
inkluderer: mure,
tepperot, myrhatt
soleiefamilien
inkluderer bl.a.:
engsoleie
rosefamilien
maurefamilien
molte
inkluderer:
småsyre, engsyre
blåknapp
frøstjerne
nesle
inkluderer bl. a.:
blåbær, tyttebær,
klokkelyng
vendelrot
kongslys
inkluderer: vikke,
erteknapp

CHARCOAUAnthrax
UnidentifiedNaria

kullstøvpartikler
uidentifisert

Spore plants:
Botrychium
Diphasium alpinum
Huperzia selago
Lycopodium annotinum
Lycopodium c1avatum
Polypodiaceae

Sporeplanter:
marinøkkel
fjelljamne
lusegras
stri kråkefot
myk kråkefot
bregnefamilien
generelIt
sisselrot
einstape
dvergjamne
torvmoserAlgae:

Polypodium vulgare
Pteridium
SelagineIla
Sphagnum
Alger:
Botryococcus
Pediastrum

mangler norsk navn

Det er av spesiell interesse å fremstille konsentrasjonsdiagram for enkelte konstituenter i pollendiagrammene. Ved tilsetting av et fIksert antall
Lycopodium-sporer i prøvene og registrering av hvor
mange av disse som gjenfinnes under analyse og
opptelling av 500 treslagspollen, kan det totale antall
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grus er da heller ikke noe godt oppbevaringsmedium.
17 arter ble identifisert, alle ferskvannsdiatomeer,
både bentiske arter som lever på bunnen i vann, epifyttiske arter som lever på overflaten av andre planter
i vannet og planktoniske arter som lever i vannmassene (Tabell 6:8).
Funn av planktoniske diatomeer sammen med fragmenter av ferskvannskrepsdyr tyder på eksistens av
et visst vannvolum, og at det fantes ferskvann på
Kalvheiane før torvdannelsen tok til. Antagelig
dreier det seg om vannansamlinger eller småvann
siden undergrunnens topografi er svært varierende.
Utstrekning og varighet av disse vannene kan det
ikke sies noe om på grunnlag av bare en undersøkt
søyle, men det eldste organiske laget, som er en
torvlignende detritus avsatt i vann på 225 cm nivå,
ble I~-datert til 9565 ± 60 BP (T-11634) eller 89458545 f. Kr. (Tabell 6:6). Det ble også funnet
mikroskopiske kullstøvfragmenter i grusen.
Når det gjelder kullfragmenter eller forkullet materiale, er det ofte mulig å identifisere hva slags materiale som har brent; f. eks. bjørk, furu, lyng, mose,
osv., og ved funn av slike rester med litt størrelse på
kan man anta at de er brent på stedet. Derimot vil de
mikroskopiske kullfragmentene som produseres når
noe brenner, føres av sted med vinden og avsettes i
myr og vann i nærheten. Det er også påvist at jo
kraftigere ilden er, jo finere blir askepartiklene
(Shaefer 1974), og jo lenger kan de spres.
Hovedmengden av det mikroskopiske kullstøvet drar
likevel ikke så langt av sted, en undersøkelse av kullstøv rundt en punktbrenning viser at allerede 50 m
unna kilden er det bare 10 % igjen (Solem 1991).
Vegetasjonen kan brenne som følge av lynnedslag,
noe som skjer fra tid til annen, men dette er vanligst
forekommende i barskog og i mer kontinentale strøk
(Zackrisson 1977). Generelt er brenning sterkt knyttet til menneskelig aktivitet med bål og avsviing av
vegetasjonen, og kullstøvpartikler vil i mange tilfeller være den eneste indikasjonen på at folk har
hatt tilhold på stedet (Vorren 1986, Solem 1989). De
mikroskopiske kullstøvpartiklene er som regel for
små til å vise hva slags materiale som er brent.
Kullstøvkurver i et pollendiagram vil altså representere enten en brann i området - arealbrenning - eller
at brannlbål har forekommet i nærheten av
lokaliteten der prøven er tatt.
Pollendiagrammet (Fig. 6: l O) viser at 225 cm også
er den eldste prøven som inneholder pollen, men i
ganske små mengder. Det er urtepollen som
dominerer denne prøven. Gjennom hele diagrammet
ellers domineres treslagspollen av bjørk (Betula) og
karakteriserer en lokal bjørkesone. For ca. 9300 år

pollen i prØvene beregnes. Dette tallet belyser produksjonen av pollen i det tidsrom den enkelte prøve
(0,8 cmJ ) representerer. Ofte viser konsentrasjonskurvene de samme trender som prosentkurvene,
men stundom avviker de og gir tilleggsopplysninger.
I pollendiagram der hver endring i humifiseringsgrad
blir I~ datert, kan det årlige pollen-nedfallet beregnes i influx-diagram. Slike diagram er foreløpig ikke
utarbeidet i denne undersøkelsen, men enkelte konsentrasjonsdiagram blir presentert (eks. Fig. 6: Il).

6.2.4 Lokaliteter og resultater
Kalvheiane A
Den mest omfattende undersøkte steinalderboplassen på Kalvheiane, Kalvheiane 2, ligger ca. 50
moh. i ly av to bergknatter. Omtrent på samme nivå
er det ganske store sammenhengende myrflater. Det
ble prøvestukket flere steder i den store myra sørvest
for boplassen, (Fig. 6:9) både for å ta rede på den
generelle myrdybden og undersøke om det i dette
området kunne ha eksistert åpent vann samtidig med
at denne boplassen var i bruk. Torvdybden viste seg
å være generelt stor, varierende fra omkring 1,7 m til
3,3 m. Prøvestikkingen viste at torven lå direkte på
berg noen steder. I juni 1993 det ble tatt opp en søyle
på 240 cm , herav var 225 torv og 15 cm ganske grov
sand/grus (Fig. 6:8 og 6:9). Denne søylen blir behandlet videre under navnet Kalvheiane A (Fig. 6: l O,
6:11 og 6:12).
Grusen ble undersøkt for å se om den hadde
inneholdt vannplanter i form av encellete kiselalger,
diatomeer, og torven fra 225 til 190 cm ble undersøkt
pollenanalytisk. Hele torvsøylen ble undersøkt med
hensyn på makrofossiler, for å se hvilke planterester
torven besto av.
Diatomeinnholdet i grusen var relativt sparsomt,

Antall arter

Bentiske

Planktoniske

Epifyttiske

5

5

7

Tab. 6:8 Diatomer i grusen under torvsøylen Kalvheiane A ordnet i grupper etter levevis. Representanter for ferskvannsslekten Eunotia er ikke bestemt
til art og opptrer ikke i tabellen.
Table 6:8 Diatoms in the gravel beneath the peat
column of Kalvheiane A grouped to life form.
Members of the genus Eunotia are not identified to
species level and hence excluded from the table.
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Fig. 6: 10 Prosentpolleruliagram Kalvheiane A. En rekke konstituenter er for tydelighets skyld fremstilt med
enforstørrelsesfaktor på 10. Stratigrafiske symboler er illustrert i Fig. 6:19.
Fig. 6:10 Percentage pollen diagram Kalvheiane A. Selected constiuents are enlarged with afactor of lO.
Stratigraphic symbols according to Fig. 6:19.

siden sto havnivået 39 m høyere enn dagens, så både
boplassen Kalvheiane 2, dersom den er så gammel,
og denne lokaliteten var strandnære (Fig. 6:9). Dette
reflekteres i pollensanunensetningen med kurver av
strandplanter: strandstjeme (Aster-type), strandkjempe (Plantago maritima), meldearter (Cheno-

----

podiaceae). Gress (Poaceae) er representert med ca.
10 %, det kan også dreie seg om strandarter. Den
fremherskende vindretning i sommerhalvåret er fra
nordvest. Noe furu-pollen (Pinus) finnes i alle nivåer,
men så sparsomt at furu regnes ikke å ha vokset på
lokaliteten, men på tørre lokaliteter et stykke unna.

T-11635

?========-=====-I;~========....-===""'===--""
8095 ± 95

-----i--- --l

Fig. 6:11
Konsentrasjonsdiagram for utvalgte kostituenter
i Kalvheiane A. Xaksen representerer
her antall pollenkom.
Fig. 6:11 Pollen
concentration diagram for selected
constituents of
Kalv-heiane A.
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Fig. 6:10 forts.
Fig. 6:10 eontinued

Kurvene for lyngvekster generelt (Ericales) og for
artene røsslyng (Caliuna) og krekling (Empetrum)
viser at lyngvekster også etablerer seg på tørre
lokaliteter i nærheten og vil etterhvert også trekke ut
på tuene i myr. Den dominerende vegetasjonen er en
lysåpen bjørkeskog med undervegetasjon av bregner
(Polypodiaceae), mjødurt (Filipendula) og andre
høgstauder, bl. a. vendelrot (Valeriana), soleier
(Ranunculaceae), og pollen av Angeliea-type som
regnes å representere sløke og/eller kvann knyttet til
bjørkeskogen. På 205 cm viser sedimentene en overgang fra detritus til torv, en kraftig økning i kurven
for halvgress (Cyperaceae) indikerer at vann etterhvert erstattes av mer sumppreget vegetasjon,
selvom funn av planktonalger på 190 cm nivå viser
at akkurat på denne lokaliteten er det fremdeles noe
åpent vann.
Det er utarbeidet konsentrasjonsdiagram for enkelte
konstituenter i diagrammet Kalvheiane A for å bedre
belyse forholdet mellom kullstøvkurven og potensielle brennbare elementer i vegetasjonen (Fig. 6: Il).
Konsentrasjonskurvene gir i dette tilfellet et tydeligere
bilde enn prosentkurvene. Allerede på 210 cm øker
kurven for mikroskopisk kullstøv, og det er kraftige
topper av bjørke- og lyngpollen. På 205 cm er det
dramatisk nedgang for disse kurvene, og en stadig høy

kullstøvirurve bekrefter bål/brann i nærheten. Den
samtidige nedgangen i bjørk og lyng tyder på at det er
selve vegetasjonen som brenner. Nå er ikke en lysåpen
bjørkeskog i et område med småvann særlig brennbar
som følge av lynnedslag, det er nærliggende å tenke
seg at denne vegetasjonen har brent ved menneskenes
innsats, det være seg med hensikt eller ved uhell. Etter
et minimum på 205 cm nivå, ekspanderer bjørk raskt
igjen og når en ny topp på 200 nivå. Lyngkurven holder seg lav, så dersom kullstøvkurven fortsatt representerer brann i vegetasjonen, er det lyngområdene som
brenner. Det er sannsynlig at den store kullstøvtoppen
på 195 cm nivå representerer bål, siden det på dette
nivået praktisk talt ikke finnes noe brennbar vegetasjon på lokaliteten. En landvegetasjon med sparsom
pollenproduksjon på 190 cm nivå (Fig. 6: 10) gjør at
strandvegetasjonen blir bedre representert i pollenregnet med meldepollen (Chenopodiaceae) og strandstjerne (Aster).
Både prosent- og konsentrasjonsdiagrarnrnet viser
minimumsverdier på 190 cm, likeledes er kullstøvkurven på et minimum. Dette vil si at det er liten brannaktivitet, og det er godt mulig at lokaliteten er forlatt
for et tidsrom. Bjørkeskogen får nå anledning til å
reetablere seg, det sarnrne skjer for lyng og furu. På
180 cm nivå forekommer det tidligste funnet av ore-
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pollen (Alnus) med ca. 20 % andel av pollenregnet for
så å nesten forsvinne igjen på 175 cm nivå. Det er
uvisst hvilken oreart det dreier seg om, men det er
mest sannsynlig at det er gråor (Alnus incana) som har
vært i stand til å dra nytte av den generelle vegetasjonsforstyrrelsen i området til å etablere seg.
Likeledes har hasselkurven (Corylus) størst verdier på
180 cm nivået. Hassel vokser i området, antagelig
bare i små bestander og ikke nødvendigvis akkurat på
lokaliteten, men en omfattende brann har vært gunstig
for nyetableringer av hassel også. Fra 180 cm har kullstøvkurven igjen høye verdier, og 170 cm nivået er 14(:
datert til 8095 ± 95 BP (T-11635) eller 7150-6990 f.
Kr. Torven på dette nivået inneholder ørsmå
makroskopiske kullfragmenter, så bå1/brann har vært
like i nærheten.
Kalvheiane A. torvens innhold av planterester
Fra 225 til 185 cm inneholder torven rester av elvesnelle (Equisetum fluviatile), noe som bekrefter de
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våte sump-forholdene som også pollendiagranunet
viser. På 210 og 180 cm nivå viser fragmenter av
dvergbjørk-blader (Betula nana) at dvergbjørk var
representert i vegetasjonen og utgjør en viss del av
bjørkepollen mengden.
Fra 170 cm nivå og oppover er det bare makrofossilene som er undersøkt, og herfra er det bare rester
av terrestriske planter (Fig. 6:12). Torvsøylen
inneholder trebiter av bjørketrær opp til 120 cm,
særlig mange mellom 195 og 150 cm nivå, sanunen
med rester av halvgras. Høyere opp i søylen, på 70
cm nivå, er det et kraftig lag med forkullet materiale
som viser at her har selve torven brent på den fortidige myroverflaten, alderen på dette laget er datert
til 4645 ± 90 BP (T-11636) eller 3530-3335 f. Kr.
Fig. 6: 12 viser torvens innhold av forkullete fragmenter på en rekke nivåer, markering med + viser at
fragmentene er små og så lite antall at brann/bål ikke
har vært direkte på stedet, men i nærheten. Fra 120
cm og oppover er torven dominert av torvmoser
(Sphagnum) og fragmenter av lyngplanter, og de
øverste 10 cm er ren Sphagnum-torv.

Galibrated age:
T.11136: Be 3530 • 3335
T-11634

9565±60

T.11635: BC 7150 - 6990

T-116Jot: BC 6945·8545

Fig. 6:12 Stratigrafien i heie tovsøyien Kalvheiane A
med alder på l4C-daterte nivåer. Torvens innhold av
forkullet materiale i egen kolonne der + markerer tilstedeværelse og staplene viser en anslått prosentverdi.
De stratigrafiske symbolene erforklart i Fig. 6:19.
Stratigraphy of the entire peat column
Fig. 6:12 Kalvheiane A with 14C dated leveis. The content of charred material in the peat are marked with +
for presence and an indicated percentage for more than
lO %. For stratigraphic symbols see Fig. 6:19.

Torvsøylen som har fått dette navnet, ble hentet sommeren 1992, og tatt fra en grøft som ble gravet ut i
den store myrflaten fra utkanten av den daværende
arkeologiske utgravingen av boplassen Kalvheiane 2
og ca. 25 m fra denne (Fig. 6:9). Som tidligere nevnt
ble det diskutert om denne søylen faktisk gikk ned i
selve boplassarealet, men dette ble ikke avklart da
ytterligere utgravninger i de påfølgende år ble konsentrert i en annen retning. Det nederste (eldste)
organiske laget på denne lokaliteten, som er den
første som ble pollenanalysert, er på 75 cm, og pollendiagrammet Kalvheiane 2 (Fig. 6: 13) anses som en
fortsettelse i tid av Kalvheiane A (Fig, 6: 10).
Pollensammensetningen på 75 cm nivået i
Kalvheiane 2 viser stadig den lysåpne bjørkeskogen
som har dominert området i mer enn 1500 år
tidligere. Selve torven er her sterkt forkullet, noe
som kanskje kan tyde på at det er boplass-areal her
også, og en '4(:-datering gav alderen 7810 ± 85 BP
(T-l1379) eller 6675-6490 f. Kr. Kurver av melder
(Chenopodiaceae) og syrer (Rumex) viser at
lokaliteten fremdeles var relativt strandnær i dette
nivået (Fig. 6: 14).
Fra 70 cm nivå begynner vegetasjonen gradvis å
endres, og bjørkeskogen har utspilt sin dominerende
rolle. Kurvene for artene i den tilhørende underveg-
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Fig. 6:14. Kart over havnivået for ca. 8000 år siden. Kvennavatnet er nå en innsjø.
Fig. 6:14. Sea-level about 8000 years ago. Kvennavatnet is now a lake.

etasjonen med bregner og høgstauder avtar sammen
med bjørk for ikke mer å nå den tidligere dominansen som også var tydelig i diagrammet
Kalvheiane A. Furukurven viser nå en stadig økende
tendens mens bjørkekurven, som har gått tilbake,
holder seg ganske konstant på det lavere nivået. En
lokal pollensone mellom 70 og 55 cm nivå kan
karakteriseres
som
en
bjørke/furusone
(BetulalPinus). Det skjer en økning i kurvene for
lyngvekster generelt (Ericales), krekling (Empetrum)
har en forbigående topp mens vegetasjonen fremdeles er svært åpen, og røsslyngkurven (Calluna) øker
jevnt. Forkullet materiale blant makrofossilene i
nivåene 70, 65, 60, 55 og 50 cm viser brann/bål på
lokaliteten eller like i nærheten og den høye kurven
for mikroskopisk kullstøv bekrefter dette.
Prosentdiagrammet viser en gradvis økning av
furukurven, furu okkuperer fortrinnsvis de tørreste
lokalitetene i terrenget, men vil også trekke ut på
tuene på myrene som etterhvert dannes. Or som var
etablert noe tidligere (se Fig. 6: 10), når sine største
verdier på 65-55 cm og det samme gjør hassel
(Corylus). Av andre varmekjære treslag har alm
(Ulmus) en sammenhengende kurve, som dog har så
lave verdier at den sansynligvis representerer en konstant tilførsel av almepollen fra andre, gunstigere

lokaliteter for arten, og et sporadisk funn av lind
(Tilia) på 50 cm bekrefter den postglasiale varmeti-

den, skjønt det er tvilsomt om lind, liksom alm, vokste lokalt. Fra 55 cm kan av diagrammet best karakteriseres som en lokal furu/røsslyng (Pinus/Calluna)
pollensone. Kurven for furu viser en videre jevn økning allerede fra 50 cm nivå. Kullstøvkurven er
kraftig, noe som kan settes i forbindelse med jevnlig
brann-aktivitet i området. Både på 55 og 50 cm er det
forkullete fragmenter blant makrofossilene, selve
torven har brent. Røsslyng-kurven er særlig kraftig i
denne sonen.
På 35 cm nivå er det enda et sollid brannlag i torven,
dette ble 14(: datert til 4185 ± 75 BP (T-11378) eller
2895-2625 f. Kr. Fra dette nivået øker furukurven
ytterligere i prosentdiagrammet og karakteriserer en
lokal furu-sone (Pinus). En sterkt furu dominert vegetasjon oppsto altså for drøye 4000 år siden og senere
har vegetasjonen vært temmelig lik den vi ser i dag.
Fra 35 cm nivå opptrer pollen av de første planter
som favoriseres av menneskenes på-virkning av vegetasjonen, de såkalte apofyttene. Funnene er meget
spredt i tid og rom og i svært beskjedent antall, men
viser et større mangfold i denne Øvre del av pollendiagrammet. Det gjelder syrer (Rumex), burot
(A rtemisia) , engsoleie (Ranuculus acris-type),
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Fig. 6:13 Prosentpollendiagram Kalvheiane 2. En rekke konstituenter er for tydelighets skyld fremstilt med
enforstørrelsesfaktor på 10. Stratigrafiske symboler er illustrert i Fig. 6:19.
Fig. 6:13 Percentage pollen diagram Kalvheiane 2. Selected constituents are enlarged with a factor of 10.
Stratigraphic symbols according to Fig. 6:19.

smalkjempe (Plantago lanceolata) og melder
(Chenopodiaceae). Disse plantene er sterkt lyselskende, og vil dukke opp som en del av vegetasjonen i

r

åker, eng og beitemark som utgjør en menneskapt,
lysåpen vegetasjonstype. Både i den eldste delen av
dette diagrammet og i Kalvheiane A er syrer og
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Fig. 6:15 Kart over havnivå for ca. 4000 år siden.
Fig. 6:15 Sea-level about 4000 years ago.
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Fig. 6:13 forts.
Fig. 6:13 continued.

melder regnet å være representanter for strandvegetasjonen. Men etter ca. 4000 før nåtid er stranden et
godt stykke unna (Fig. 6: 15), og disse plantene
fmner nye nisjer som apofytter.
På 30 cm nivå er det funnet pollen av kornsorten
bygg (Hordeum). Det er ett pollenkom det dreier seg
om, og det kan neppe tolkes til at det ble dyrket kom
på selve lokaliteten på det tidspunkt. Men siden pollen
av kornsorter normalt ikke spres så langt, så er funnet
meget interessant og viser at korndyrking foregår i
området, kanskje et annet sted på Kalvheiane eller
helst et sted i dalsøkket langs Kvennabekken der de
marine strandavsetningene gir opphav til et mer variert jordsmonn og gunstigere lokaliteter for dyrking. På
10 cm er det et nytt funn av byggpollen, men ingen av
disse funnene er 14C datert.

6.2.6 Stongnesskjeret
I denne delen av Tjeldbergodden-området er andelen
av eksponert berg større enn på Kalvheiane, og mye
av vegetasjonsdekket er myr som ligger i trauformasjoner i berget (Fig 6:9 & 6: 16). Det ble tatt opp

3 torvsøyler fra myrer i forskjellig høyde over havet.
Den øverste myra som ligger ca. 30 moh., er grøftet
og plantet til med gran. I grøftene var det røtter og
stubber av furutrær som hadde vokset med bare 2-4
m avstand. Engang har det vært furuskog der det er
en myrflate nå.
Under alle fururestene var det torv, og dybden på
denne varierte mellom 20 og 60 cm. Torven som
dekket den fortidige furuskogen varierte mellom 60
og 95 cm. En av disse fururøttene ble 14C datert til
4510 ± 95 BP (T-11638) eller 3360-3035 f. Kr.
For å belyse vegetasjonsutviklingen i denne delen
av Tjeldbergodden-området ble en torvsøyle på ca.
140 cm tatt opp til utarbeiding av et fullstendig pollendiagram som betegnes Stongnesskjeret 1 (Fig. 6: 17).
Torvsøylen lå direkte på berget og bunntorven, som
var forkullet, inneholdt også rester av furu. 14C datering av bunntorven ga alderen 4475 ± 60 BP (T11644) eller 3315-3035 f. Kr., altså noe yngre enn
fururota i nærheten som hadde 20 cm torv under.
Dette viser at myrdanneIsen må ha startet som
torvflekker her og der, og først over tid har en sammenhengende myrflate utviklet seg.
Pollendiagrammet Stongnesskjeret 1 (Fig. 6: 17)
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StozJpesllliferet 1
StoZJgDelSskjeret 2

_______ 30

Stonpel1skjeret 3
StonpB6.Ji;jeret 4

~ peat

[ill

3570 ± 55

2155 ± 80

Age of emergen
"C years BP
ca. 8400 BP

25

ca. 7500 BP

20

ca. 6000 BP

_______ 15'

ca. 4500 BP

_______ 10

ca.3000 BP

_~oa::BP

sand/gravel

O ± exposed bedrock

Fig. 6:16 Skjematiskfremstilling av bergtrauene med myr ved Stongnesskjeret. Alder på bunntorv er oppgitt i
l4C år før nåtid. Til høyre på figuren er oppgitt dagens høyde over havet og omtrentlig alder for tidligere
strandlinje r.
Fig. 6: 16 Schematic illustration ofthe mire filled bedrock troughs at Stongnesskjeret. Age ofbasal peat in l4C
years BP. To the right are shown present height above sea level and the approximate age of emergence from
the sea.

gjenspeiler i sin helhet en vegetasjon der furu har
dominert helt fram til dagens vegetasjon, en lokal
furu-sone. Bjørkekurven er konstant lav og representerer spredte bjørketrær. Fra 40 cm nivå er den avtagende frem mot dagens nivå. Ore- og hasselkurvene
har små verdier, men er likevel kraftigst i nedre

halvdel av diagrammet der også alm har en sanunenhengende kurve og henspeiler på det noe varmere
klimaet på denne tiden. Sammenlignet med området
på Kalvheiane i de siste drøye 4000 år (Fig. 6: 13) er
hovedtrekkene i vegetasjonen i denne delen av
området på Tjeldbergodden likedan.

STONGNESSl<JERET 1, Tjeldbergodden
Aure, Møre og Romsdal
Co. 30 m o.sl

Fig 6:17 Prosentpollendiagram Stongnesslqeret l. En rekke konstituenter er for tydelighets skyld fremstilt med en
forstørrelsesfaktor på 10. For stratigrafiske symboler vises til Fig. 6:19.
Fig 6:17 Percentage pollen diagram Stongnesslqeret l. Selected constituents are enlarged with a factor of 10.
Stratigraphic symbols according to Fig. 6:19.
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Feltvegetasjonen generelt og myrvegetasjonen er
dominert av lyngarter i tillegg til halvgras
(Cyperaceae) og gras (Poaceae). Graskurven er
adskillig kraftigere her enn den er på Kalvheiane 2 i
samme tidsrom, med høyeste verdi på 125 cm nivå.
Denne kurven har ikke følge av tradisjonelle beiteindikatorer i noen vesentlig grad, kun noen spredte
funn av syrer og korgplanter (Cichorioideae) i nedre
halvdel av diagrammet. Graskurven stammer
sannsynligvis fra vegetasjonen på selve myra, noe
som vil ha gjort denne attraktiv i beitesammenheng.
Fra 65 cm nivå er det noe tettere pollenfunn av de
nevnte plantene i tillegg til burot (Artemisia) som
opptrer først på 70 cm. Det større mangfoldet av ap 0fytler som finnes i diagrammet fra Kalvheiane 2
(Fig. 6: 13), viser at de marine strandavsetningene
like i nærheten der gir et bedre grunnlag for variert
vegetasjon enn området ved Stongnesskjeret der
landskapet er dominert av myr og nakent berg.
Kullstøvkurven i prosentdiagrammet er fluktuerende, men med generelt høye verdier, og
brannlagene både i bunnen av myra og oppover i
torvsøylen (Fig. 6: 19) tyder på at også vegetasjonen
i Stongnesområdet er påvirket av mennesker.
På 95 cm er et forkullet lag i myra som viser brann

på stedet. Konsentrasjonskurvene (fig.6: 18) på dette
nivået viser små verdier for furu, bjørk og lyngarter.
Lignende forhold vises på 65 cm nivå med minimum
i pollenkonsentrasjon samtidig med et brannlag i torven. Det synes som diagranunet fanger opp at brann
på myra kan ha foregått tidlig på året før plantenes
pollenproduksjon begynte. Ved aktiv pleie av beiteland er det nettopp slik lyngheibrenning foregår,
nemlig tidlig på våren mens den fuktige marka
begrenser ildens skadelige omfang.
Alderen på 95 cm nivået anslås å være den samme
som på 35 cm i torvtaket like ved der det også er noe
forkullet materiale i stratigrafien, nemlig 4320 ± 95
BP eller 3035-2880 f. Kr.. Lag med forkullet materiale i torven er det også på 30 og 20 cm (Fig. 6: 19).
På 30 cm ble laget 14(: datert til 875 ± 60 BP eller
1115-1245 e. Kr.
Når furu dominerer vegetasjonen, kan man ikke
helt se bort fra brann etter lyn-nedslag. Men lenger
sør på Mørekysten har lyngbrenning foregått i flere
tusen år (ca. 3000 år på Nord-øyane, Solem 1989),
og i det lyngrike området på Tjeldbergodden er det
naturlig å anta at denne fonn for pleie av beiteland
er den samme. Rent bortsett fra brannlagene som
viser brann på stedet, er det få undersøkte nivåer i
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STONGNE SKJERET, Tjeldbergodden
Aure, More og Romsdal
co 30 m o.s.I
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Fig 6:18 Konsentrasjonsdiagram for utvalgte konstituenter i Stongnesskjeret l. X-aksen representerer antall
pollenkom med unntag av kolonnen lengst til høyre der "maaoscopic charcoal" er angitt i prosentverdier og
tydeliggjør brannlag i torvsøylen. For å lette sammenligning med pollenverdier er også disse fremstilt i stapler.
Fig 6:18 Histogram ofpollen concentrationfor selected constituents of Stongnesskjeret l. The X-axis shows
the number of pollen grains except for the column "macroscopic charcoal" where the charred material is
expressed in % and + indicates presence.

torvsøylene som ikke inneholder forkullet materiale,
noe som indikerer at brann har foregått i nærheten. I
kystområder der husdyr kan beite ute hele vinteren,
er røsslyng en utmerket beiteplante. Sviing av
områder er nødvendig for å forynge denne vintergrønne planten dersom beitetrykket alene ikke er
stort nok til å gjøre det. Området her har vært attraktivt med eksponert berg nederst mot sjøen der tangarter har gitt et ekstra fortilskudd for helårsbeite.

Stongnesskjeret 2, torvtaket
Torvtaket tett ved torvsøylen Stongnesskjeret l var i
ferd med å gro igjen. Gjenveksten hadde i noen grad
etablert tueform. Noen bjørketrær og små furuer
hadde etablert seg i kanten mot myra og bunnen var
torvmose-dominert med innslag av bjørnemose
(Polytrichum commune). Flere andre torvtak i
området her fantes som rektangulære basseng
nærmere sjøen og virket resente. Torvtekt hadde,
ifølge lokalbefolkningen, foregått så sent som til
1968. Det ble tatt opp en torvsøyle sentralt i torvtaket
der torvdybden generelt var ca. 50 cm tykk og lå på
grus. Siden denne søylen var bare 2-3 m fra den dype
søylen Stongnesskjeret l, får man igjen en
indikasjon på hvor variert undergrunnsmaterialet er
over selv ganske små avstander.
Torvsøylen fra torvtaket ble pollenanalysert og

makrofossilrester undersøkt (ikke illustrert). Ved
sammenligning med den komplette søylen
Stongnesskjeret l kunne det muligens tas rede på når
torven var fjernet. Det ble antatt at den underste torven var den opprinnelige, noe som ble bekreftet av
en '''C datering av denne som gav alderen 4725 ± 95
BP (T-11642) eller 3640-3375 f. Kr.
Dettte er ca. 300 år eldre enn torvdannelsen bare
noen meter unna. Større sprang i torvens humifiseringsgrad kan være en indikasjon på at torvlag mangler. Torv er generelt tett og seig i kyststrøk, og det
utpekte seg ikke noen påfallende store sprang i
humifiseringsgrad, men på grunnlag av et skille på
35 cm nivå ble dette nivået datert. Alderen var 4320
± 95 BP (T-11643) eller 3035-2880 f. Kr. og tyder på
at også dette nivået var intakt. Dette nivået inneholdt
noe forkullet materiale som antagelig er en refleksjon av et kraftigere lag i nabosøylen
Stongnesskjeret l noen meter unna.

Stongnesskjeret 3, ca. 20 moh.
Denne torvsøylen representerer det midterste trauet i
transektet som ligger loddrett på terrengets helling
(Fig. 6:9 og 6: 16). Det ble ikke utført pollenanalyse,
men en makrofossilanalyse av torven viste også her
flere lag med forkullet materiale. Torvdybden var
100 cm og det var grus med litt forkullet materiale
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Fig 6:19 Torvsøylene fra Stongnesskjeret. Stratigrafikolonnen viser hvilke planterester torven består av, og
kolonnen for makroskopisk kull viser brannlagene i myrene. Fire av disse er J4C-datert. Brannlag mangler i
den lavestliggende myra der bare bunntorven er datert.
Fig 6:19 Peat columns from Stongnesskjeret show the plant remnants that built the peat. Four charred levels
are J4C dated. In the lowestlying mire that lacks charred layers only the basal peat is dated.

under torven. Et forkullet lag på 95 cm nivå ble 14C
datert til 3570 ± 55 BP (T-11693) eller 1970-1810 f.
Kr. Selve torvdannelsen er følgelig noe eldre.
Torvsøylen var dominert av bjønnskjegg/torvull
(ScirpusÆriophorum) vegetasjon med regelmessig
forekomst av lyng, og helt mot toppen er det innslag
av torvmoser (Fig. 6: 19). Et tydelig forkullet lag på
25 cm ble datert til 325±55 BP (T-II640) eller 14901640 e. Kr.

Dette viser at bållbrann har foregått i nærheten.

6.2.7 Torvdannelse og vekst
Veksthastighet på torv varierer mye på
Tjeldbergodden. I myra Stongnesskjeret l er den relativt stor og 135 cm torv representerer et tidsrom på
ca. 4500 år, mens på Kalvheiane 2 utgjør 35 cm torv
omtrent det samme tidsrommet. Når det gjelder
myrene som ligger i bergtrau på Stongnesskjeret, ble
høydenivået til den øverste undersøkte på ca. 30 m
isolert fra havet for ca. 8400 år siden (Fig. 6:7 og
6: 19). Fra denne myra er det 2 bunndateringer av
torv, nemlig på ca. 4700 og 4500 år før nå (henholdsvis Stongnesskjeret 2 og l, se disse). I tillegg er
en fururot datert til ca. 4500 år før nå. Siden det er 20
cm torv under denne rota, ser det ut som 4700 år er
en rimelig gjennomsnittsalder for torvdannelsen på

Stongnesskjeret 4, ca. 15 moh.
Her viste måling av tordybden hver 2 m mellom de
to bergtersklene som avgrenser trauet terrengets
helling at torven ligger overalt direkte på berget.
Myrdybden varierte fra 20-30 cm til 70 cm, og den
undersøkte torvsøylen var 60 cm. Bunntorven ble 14C
datert til 2155 ± 80 BP (T-11641) eller 340-65 f. Kr.
Søylen inneholder ingen forkullete lag, men ørsmå
forkullete fragmenter på tre nivåer: 45,40 og 15 cm.
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denne lokaliteten. Det gikk altså flere tusen år fra
den potensiellt tidligste mulighet for torvinitiering til
torv faktisk ble dannet. Det er urimelig å anta at
lokaliteten har vært uten vegetasjon så lenge, men
den første vegetasjonen var uten torvdannede tendenser og lar seg ikke registrere. Området har alltid
vært preget av kystklima med rikelig fuktighet, men
klimaet for 5000--4000 år siden var generelt noe tørrere og varmere. Rent klimatiske årsaker til torvdannelse på denne tiden synes å være mindre sansynlig
siden oppkomst av myr generelt settes i forbindelse
med fuktig og/eller kjølig klima. Det ser ut til at
brenning av vegetasjonen har initiert torvdannelse
slik det er beskrevet lenger sØr på Mørekysten
(Solem 1989).
Det midterste bergtrauet, Stongnesskjeret 3, på ca.
20 moh. ville ifølge landhevingskurven ville ha
tidligste mulighet til torvdannelse allerede for ca.
6000 år siden. Men en datering av torven nær bunnen
- egentlig et brannlag - viser ca. 3500 år før nå. Også
her ser det ut til at først etter en brann i vegetasjonen
utvikler denne torvdannende tendenser. Klimaet for
3500 år siden var i ferd med å bli kjøligere og fuktigere og slik sett gunstigere for myrdanneise, men
brannlaget kan også her ha virket som en utløsende
faktor for denne utviklingen.
Det laveste bergtrauet, Stongnesskjeret 4, på ca. 15
moh. ble isolert fra havet for ca. 4500 år siden, og
den tidligste muligheten til torvdannelse er teoretisk
så gammel. Men alderen på den eldste torven er ca.
2200 år. Her har ikke bunntorven noe brannlag, og en
serie med peilestikk viser at hele denne myra ligger
direkte på berget. Det er mulig at en vegetasjon som
etterhvert utvikler torvdannende tendenser, trenger
lenger tid for å etablere seg på nakent berg enn på
mineraljord.

6.2.8 Kvennabekken 2
Synøve Fjeldstad Selvik
På lokaliteten Kvennabekken 2, ca. 25 moh. (Fig.
6:9), er det utført vegetasjons-historiske undersøkelser i tilknytning til et boplassområde parallelt
med den arkeologiske utgravningen. Materiale fra ei
myr i kontakt med boplassområdet er undersøkt pollenanalytisk for utredning av lokal vegetasjonsutvikling og eventuelle vegetasjonshistoriske spor
etter menneskelig aktivitet. Dessuten er det analysert
makroskopiske planterester og to pollenprøver fra et
profil i boplassen.
De to torvsøylene som var samlet inn fra myra ble
blottlagt for stratigrafisk beskrivelse og prøveuttak.

Kvennabekken 2, Tjeldbergodden, Møre og Romsdal, ca. 25 m O.h.
No<tIlwestem

or.... wal
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Fig 6:21 Stratigrafi fra nordvestre profilvegg
Kvennabekken 2.
Fig 6:21 Stratigraphy of the northwestem profile
wall Kvennabekken 2.

Fra et ombrotroft parti av myra var det tatt opp en 40
cm dyp torvsøyle med frisk torvmose (Sphagnum) .
iblandet enkelte andre plantefragmenter (øverste 2
cm, humifiseringsgrad Hl). Fra 2-17 cm dyp var
torva fibrig og lite omdannet (H4), mens søylen fra
17 cm og ned viste sterkere grad av omdanning
(H61H5). En ca. 2 cm tykk fururot lå på tvers i bunnen av søylen. Fra en minerotrof del av myra var det
tatt opp en 68 cm dyp torvsøyle. Denne bestod av
fibrig torv med innslag av minerogent materiale i
flere lag, noen ganger i form av veldefinerte striper
med sand. Siden søylen fra den ombrotrofe delen av
myra så ut til å være mest uforstyrret, ble den valgt
ut til videre analyser. Makroskopiske rester (> 250
m) etter preparering til pollenanalyse ble undersøkt i
stereolupe. Resultatene er brukt som supplement til
den generelle stratigrafiske beskrivelsen. Det er
analysert 16 prøver fra torvsøylen, og til sammen 40
pollentyper, 8 sporetyper og ei algeslekt er identifisert. I tillegg er det registrert kullstøvpartikler
(Anthrax). Resultatene er framstilt i et tradisjonelt
pollendiagram (Fig. 6:20). Det er utført radiologiske
dateringer fra tre ulike nivåer i torvsøylen (Tabell
6:6). Pollendiagrammet viser en tydelig tredelt
utvikling. Den nederste delen til og med spektrum 10
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Fig. 6:20 Prosentpollendiagram Kvennabekken 2. Den grå silhuetten på kurvene markerer 10 xforstørrelse. Stratigrafiske symboler ifølge Troels-Smith (1955).
Fig. 6:20 Percentage pollen diagram Kvennabekken 2. The curves are enlarged with afactor of 10 marked by grey silhouettes. Stratigraphic symbols according to Troels-Smith (1955).

.

~

i

~
!

~
o

.

!

5

!il

TREES

Kvennabekken, Tjeldbergodden, Møre og Romsdal, ca. 25 m o.h.

U=unidentified A=a!Qae OTHER=other microfossils

gjenspeiler en tett skog med mye bjørk og or og noe
hassel, og en under-vegetasjon av bregner og store
urter. Bunnlaget ble datert for å få slått fast hvilket
tidsavsnitt myra representerer, slik at det er lettere å
knytte den utarbeidete vegetasjonsutviklingen til det
regionale mønsteret og til daterte arkeologiske
fenomener. I utgangspunktet var det håp om at materiale fra myra ville reflektere den lokale vegetasjonshistorien i den perioden boplassen var i bruk. En
trekullprøve fra et funnførende lag i boplassen er
datert til vikingtid, og ifølge dateringen fra bunnen
av myrsøylen på 1605 ± 40 BP (T-11318) eller 410525 e. Kr., dekkes denne perioden av pollendiagrammet. Kurven for trekullstøv er relativt høy i nederste
del av diagrammet, og en del pollentyper som regnes
å indikere menneskelig aktivitet forekommer helt fra
bunnen av torvøylen (Rumex, spredt Ran. acris,
Cerastium t.). Diagrammet indikerer dermed at den
menneskelige aktiviteten på stedet startet lenger
tilbake i tid enn det torvsøy len kan reflektere.
Videre oppover i lagfølgen viser diagrammet
tydelige endringer i to ulike stadier. Endringene er i
begge tilfeller antatt å ha sammenheng med menneskelig aktivitet på stedet. I fasen mellom spektrum
9 og 10 gjenspeiler diagrammet en radikal endring i
vegetasjonen. Som det går fram både av totaldiagrammet og av de enkelte treslagskurvene, går
skogsvegetasjonen sterkt tilbake og gir rom for en
åpen vegetasjon der Iyng- og myrplanter gjør seg
sterkere gjeldende. Samtidig forekommer en markert
økning i kurvene for einer (Juniperus) og einstape
(Pteridium), som gjør at åpningen i vegetasjonen
antas å representere en rydningsfase. Dette
inntrykket forsterkes aven svak økning i forekomsten av kulturindikerende pollentyper som smalkjempe (Plantago lanceolata) og malurtlburot
(Artemisia) fra samme nivå. Torv fra ca. 21 cm dyp
er datert til 115 ± 70 BP (T-11976) eller yngre enn
1680 e. Kr.. Dateringen viser at denne endringen
inntrådte under en kjølig periode som er kjent som
den lille istid, og det kan tenkes at en her kan finne
klimatiske årsaker til at utnyttelsen av området
skifter karakter, og at den vegetasjonshistoriske
utviklingen er påvirket både av menneskelig
aktivetet og av klimaendringer.
Omkring spektrum 5 gjenspeiler pollenkurvene en
begynnende gjengroing i vegetasjonen etter den mer
åpne fasen. Fra dette stadiet starter en økende
forekomst av hassel (Corylus), litt seinere øker også
furukurven (Pinus) på nytt. Kurvene for lyng viser
fortsatt relativt høye verdier, mens kurven for einer

går sterkt tilbake her, og forekomsten av einstapesporer opphører. Selv om den mest markerte rydningsfasen ser ut til å være over, fortsetter flere kulturindikerende pollentyper å forekomme spredt
videre opp gjennom diagrammet, og gras (Poaceae)
og syre (Rumex) øker mot toppen. Det kan dermed se
ut som om den mer kulturbetingede vegetasjonen har
endret karakter i diagrammets siste fase. Materiale
fra 10-11 cm dyp er datert til ca. 1950 (T-11977), og
må dermed antas å reflektere forholdene opp mot vår
egen tid.
Jordsøylen som var skåret ut av profilveggen i
boplassen (ca. 30 cm dyp) ble delt i to på langs, og
den ene delen ble bearbeidet videre. Søylen ble delt
inn i mindre prøver ut fra synlige stratigrafiske variasjoner, og ca. 0,5 dl fra hver av disse ble lagt i bløt
i 2% KOH og etterpå siktet med vann gjennom 2
mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm og 0,125 mm sikter.
Søylen besto av relativt lite omdannet torv i de øverste 20 cm, mens den dypeste delen inneholdt lag av
vekslende karakter med innslag av kull. I 19-23 cm
dyp, mellom to kullførende lag, forekom et karakteristisk, grågult lag som også var observert i felt.
Stratigrafien i boplassprofilet er vist i Fig. 6:21.
Analysene viste at det grågule laget inneholdt store
mengder sterkt omdannet bjørke-bark:, og det er datert
til 655 ± 40 BP (T-11852) eller 1290-1375
e. Kr. Barklaget er antatt å ha hatt en funksjon på
boplassområdet i tilknytning til den menneskelige
aktiviteten på stedet. Både fra barklaget og og fra det
kullførende laget under dette ble det tatt ut prøver til
pollenanalyse. Begge prøvene var sterkt dominert av
bjØrkepollen og inneholdt også andre pollentyper som
forekommer i diagrammet (Fig. 6:20). Prøven fra det
kullførende laget inneholdt relativt mye bregne-sporer
(uspesifisert type), mens det i barklaget bare ble registrert sporer av bregnen einstape. I pollendiagrammet
er einstape påvist bare i den omtalte rydningsfasen.
Den nederste delen av diagrammet reflekterer vegetasjonen i den daterte fasen (vikingetid) fra
boplassen. De to nivåene i øverste del av torvsøylen
er begge datert til nyere tid, så det ser ikke ut til at de
mest dramatiske endringene som kommer til syne i
pollendiagrammet uten videre kan knyttes til den
bruksfasen som er kjent for boplassen. Til gjengjeld
innebærer materialet en mulighet til å studere
endringer i den lokale vegetasjonen de siste 300
årene relativt detaljert.
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Fig 6:22 Dromnes. Havnivå for ca. 1500 år siden.
Fig 6:22 Dromnes. Sea-level aboul 1500 years ago.

6.2.9 Dromnes
Thyra Solem
Gårdene på Dromnes ligger lavere enn 25 moh., i et
område med slakk helling ned mot dagens havnivå.
For ca. 7500 år siden gikk havnivået på 25 m koten.
Etter den tid steg landet ganske jevnt opp av havet
med ca. 0,3 m pr. århundre, og det meste av grunnen
på Dromnes består av sammenhengende marine
strandavsetninger. Over 25 m koten er terrenget brattere og dominert av furuskog. Gården til Martin
Dromnes ligger nærmest sjøen, mellom 5 og 10m
over havet, og her ble det tørt land engang for mellom 3000 og 1500 år siden, eller omtrent overgangen
bronsealder/romertid. Det hadde vært ønskelig å
kunne følge utviklingen av kulturlandskapet i
tilknytning til bosetning så langt tilbake i tid, men
siden området her er omfattende oppdyrket, manglet
egnede lokaliteter for pollenanalyse i nær tilknytning
til gården. De nærmeste torvavsetningene ble registrert like øst for gravrøysene på Kvitberget ca. 200 m
i luftlinje fra gården (Fig. 6:22)
Torvdybden var 45 cm med tett og sterkt fibret torv.
I overgangen til den minerogene undergrunnen av
sand/grus var torven svart, og makrofossilanalyse av
søylen viste at ca. 75 % av materialet på dette nivået

var forkullet, bl. a. med forkullete lyngstammer.
Vegetasjonen på stedet har brent, og dette nivået er
I"C datert til 1105 ± 40 BP (T-11930 A) eller 900-990
e.Kr. (vikingetid). Videre viste makrofossilanalysen
tilstedeværelse av ørsmå, forkullete fragmenter på
alle de undersøkte nivåene unntatt de øverste 5 cm,
og på 20 cm utgjør disse fragmentene ca. 10 % av
torven. Disse fragmentene er så små at de kan ha
vært luftbårne, iallfall over korte strekninger. Torven
er ganske ensartet og dominert av rester etter
torvulllbjønnskjegg (EriophorumIScirpus) med
innslag av forskjellige moser. Torvmoser har ikke
vært noe markert innslag i torvdannelsen, og dette er
vanlig fenomen i myr ved kysten.
Pollendiagranunet Dromnes (Fig. 6:23) viser ved
forholdet mellom treslagspollen og lyng- og
urtepollen at i de siste ca. tusen årene har landskapet
vært åpent. Endringene i dette forholdet har gjennom
denne tiden vært relativt små. Treslagsandelen overskrider aldri 40 %, og det er lyngvekster som
dominerer andelen av ikke-treslagspollen; røsslyng
er skilt ut i en egen kurve. Furupollen dominerer av
treslagene, og som i dagens landskap har skogarealene vært furudominert med noe innslag av bjørk de
siste 1000 årene. De høyeste verdiene av orepoUen
(Alnus) og bjørkepollen er på de nederste nivåene, 45
-37,5 cm nivå. Sammen med disse fmnes også de
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6:23 Prosentpollendiagram Dromnes. En rekke konstituenter er for tydelighets skyldfremstilt med enforstørreisesfaktor på 10. Stratigrafiske symboler er illustren i Fig. 6:19.
6:23 Percentage pollen diagram Dromnes. Selected constituents are enlarged with a factor of 10.
Stratigraphic symbols according to Fig. 6:19.
høyeste verdiene av selje (Salix), mjødurt
(Filipendula) og bregner (Polypodiaceae). Dette representerer en frodig vegetasjon i fuktige drag, men
siden verdiene er så små, ligger denne vegetasjonen
et stykke unna, f. eks. langs bekken som renner ut
innerst i Dromnesbukta.
Sammenlignes mengden av furupollen i Dromnesdiagrammet (Fig. 6:23) og diagrammene fra
Tjeldbergodden-området (Fig. 6: 10, 6: 13 og 6: 17),
så er dette området lenger nordøst sterkt dominert av
furu, både dagens vegetasjon og tilbake til ca. 4000
år før nåtid. Den beskjedne andelen av treslagspollen
på Dromnes tyder på at arealene med kulturlandskap
i form av treløs lynghei og jordbruksland har vært
omfattende i det tidsrommet som dekkes av
Dromnes-diagrammet. Av den grunn ble også analysenivåene lagt tett, nemlig hver 2,5 cm i nedre del av
torvsøylen.
Pollensammensetningen på de nederste, eldste
nivåene gir også indikasjoner på beitemark i
området. Gresskurven (Poaceae) er kraftig, og
nivåene fra 45 cm til 37,5 cm inneholder pollen av
forskjellige apofytter: syre (Rumex), engsoleie

(Ranunculus acris-type) smalkjempe (Plantago
lanceolata) og representtanter for korgplanter med
tungekroner (Cichorioideae).
Brennesle (Uniea) er også knyttet til husdyr og
mennesker. I prosentpollendiagrammet (Fig. 6:23) er
disse kurvene små siden dette er insektbestøvede
planter med liten pollenproduksjon, mens et konsentrasjonsdiagram (Fig. 6:24) gir et tydeligere bilde.
Gress og de fleste beiteindikatorene viser en topp på
42,5 cm nivå, og med få unntak avtar de seinere.
Pollen av kornslag opptrer på 40 cm nivå og har en
nesten sammenhengende kurve fram til og med 20
cm nivå. Beiteindikatorene i dette tidsrommet holder
seg på et lavt nivå. Dette tyder på at beite-arealer kan
ha blitt omgjort til åkerland. En generell økning av
samlekurven for treslag fra 37,5 cm (se Fig. 6:23)
kan tyde på at noe beitemark også vokste igjen, det
er furu som øker. På 22,5 cm nivå er det en kraftig
topp i kullstøvkurven, og stratigrafien viser at det har
brent på stedet eller like i nærheten (10 % av makrofossilene er forkullet). Dette nivået er 14C datert til 40
± 55 BP (T- 12053A) eller yngre enn 1950 (nåtid).
Dette dateringsresultatet er ikke entydig siden det
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Fig. 6:23 forts.
Fig. 6:23 continued.
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Fig. 6:24 Dromnes, konsentrasjonsdiagram for utvalgte konstituenter. X-aksen representerer antall polenkom.
Kurver med lik skravering er i samme størrelsesområde.
Fig. 6:24 Dromnes, pollen concentration diagram for selected constituents. The X-axis shows the number of
pollen grains. Different shading of the curves indicates different amounts of pollen.
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ligger ca. 20 cm godt humifisert torv (H 6) over;
dette vil bli nænnere utredet. På 20 cm nivå er det en
økning av graspollen og smalkjempe, så kullstøvtoppen representerer antagelig en svirydding i
nærområdet. Røsslyng som ble kraftig redusert av
brenningen, øker igjen etter denne. Kornslagkurven
opphører på 15 cm nivå, kornåkre i nærheten legges
ned. Graskurven øker igjen sammen med beiteindikatorene fram mot moderne tid.

ago to the present. The vegetation in throughs in the
bedrock developed peatforming tendencies and
mires were formed. Traces of the people living in the
area are expressed in the charcoal curves by the use
of fIre, and the area has been inhabited during all this
time. The peat surfaces have burned at various times
from about 4500 years ago and onwards and indicate
that the area has been used for grazing and hence
treated by occasional burning of the vegetation. Very
weak traces of the earliest cereal cultivation are tentatively from about 3500 years ago, but none of the
investigated localities were ideal for this purpose.
From the Viking Age onwards settlements with pastures and cereal fIelds are documented.

6.2.10 Oppsummering
Havnivå og vegetasjonshistorie er kartlagt på
Tjeldbergodden-området ca. 9500 år tilbake i tiden.
For ca. 9300 år siden gikk strandlinjen 39 m høyere
enn dagens havnivå. Området er, og har vært, preget
av mye nakent berg unntatt i dalsøkket langs
Kvennabekken der det er marine strandavsetninger.
Fortidens landskap fra ca. 9500 til ca. 7500 år før
nåtid var preget aven meget lysåpen bjørkeskog som
gradvis gikk over til en blandingsskog med furu.
Furuskogen ble den dominerende vegetasjonstypen
for ca. 4000 år siden og preger landskapet fremdeles.
Vegetasjonen i forsenkningene i berggrunnen - fjelltrauene - utviklet torvdannende tendenser og trauene
ble etterhvert fyllt med myr. Spor etter menneskene
som levde i området manifesterer seg i deres bruk av
ild slik som kullstøvkurvene indikerer, og mennesker
har hatt tilhold i området hele denne tiden. En rekke
daterte brannlag i myrene fra omkring 4500 år siden
og fremover tyder på bruk av området til beite for
husdyr og pleie av vegetasjonen i form av lyngbrenning. Når det gjelder den tidligste korndyrking, er
det meget svake spor fra anslagsvis 3500 år siden,
men desverre var ingen av de undersøkte lokalitetene
ideelle for å undersøke dette nænnere. Fra omkring
vikingtid er det derimot enkelte steder,
Kvennabekken og Dronmes, påvist grasdominert
beitemark og åkerland.

Takk rettes til:
Paula U. Sandvik, Peter Sandvik og John O. Solem
for hjelp med feltarbeidet til den vegetasjoshistoriske
undersøkelsen og Line Bretten og Anne Nordtømme
for preparering av prøvene.
14C-ateringene ble utført på Laboratoriet for radiologisk datering i Trondheim.
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NATUR· MIUØ - UTSTILLING

Deltema:

Vegetasjonshistorie
Hva er pollenanalyse ?
Pollen er et annet ord for plantenes
blomsterstøv. For at plantene skal bli befruktet (bestøvet) må pollenet overføres fra
støvknappene til arret. Dette skjer på forskjellige måter, f.eks. ved hjelp av vinden,
og da kalles det vindbestøving. Denne metoden er usikker og for å være sikker på at
bestøving skjer, danner disse plantene
enorme mengder pollen.

eller de samler pollen til føde for avkommet
sitt. Dette er en mer pålitelig metode, og
planter som benytter denne metoden, produserer atskillig mindre mengder pollen.
Pollenet fra disse plantene har gjeme en mer
ruglet/pigget overtlate for å kunne feste seg
bedre til insektene. I lufta blandes pollenet
fra de forskjellige plantene, og denne blandingen avspeiler vegetasjonen i området.

Pollen av:

løvetann

Hassel er vindbestøvet og blomstrer på bar
kvist om v~ren

De fleste trærne blir bestøvet ved hjelp av
vinden, og når de blomstrer, er lufta full av
de ørsmå pollenkornene. Pollenkornene har
oftest glatt overflate for å minske luftmotstanden, som f.eks. hos hassel, bjørk og
or. De største er utstyrt med luftsekker for
å øke sveveevnen, som f.eks. hos furu og
gran. Andre planter har insektbestøvning.
J nsektene frakter med seg pollen fra blomsl
ti I blomst når de er på leting etter nektar

multe

·O·
.

.J • •

Til en pollenanalyse hentes det opp en torvsøyle fra myra eller en borekjerne fra bunnen av tjernet/vannet. Det tas ut prØver på
ca. I cm J for 11 studere sammensetningen av
pollenet i forskjellige lag. Prøvene tas ofte
pr. 5 eller 10 cm nedover i søylen eller kjernen. Prøvene gis en kjemisk behandling slik
at uønskede partikler forsvinner. Tilbake
blir neSlen bare pollen og sporer. Ved il se
på disse prØvene i mikroskop. kan man så
bestemme hvilke planteslag pollenet kommer fra og anslå mengden av de forskjellige
plantene.

or

.

furu

hassel
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Fordi myr vokser i høgden og
mange tjern og vann naturlig fylles
igjen, vil disse stedene fungere
som et slags arkiv der de forskjellige lagenes innhold av pollen
gjenspeiler både vegetasjonens
sammensetning og utvikling i det
tidsrommet myra eller tjernet har
bestått.

ryllik

ELLerh vert faller pollenet ned på bakken der
det meste blir brutt ned. Det som faller på
våte steder som myr eller bunnfelles i tjern
og vann, blir bevart. Slike steder har lite surstoff. og pollenkornene har en ytre hinne
som er svært motstandsdyktig mot forråtnelse i surstoff-fattig miljø.

Pollen av:

Hvert år vil altså en stor del av
vegetasjonen så å si avfotografere
seg selv gjennom det pollenet som
lander på overflaten av ei myr eller
havner i bunnen av tjern og vann,
og på disse stedene vil det bli
bevart for ettertida.

Resultatene aven slik analyse blir framstilt
i et pollendiagram (se neste side). Til venstre i diagrammet er en dybdeskaJa som vi·
ser hvor dypt prøvenivåene ligger i forhold
til overflaten av myra. Den prosentvise andelen av hver pollentype blir så framstilt j
kurver. Dette kan gjøres på flere måter.
Eksempelet i utstillingen viser hver type for
seg, men kurvene kan også stilles sammen.
Det er viktig il vise forholdet mellom pollen fra trær (AP) og pollen fra andre planter (NAP) fordi dette forholdet forteller noe
om hvor tett skogdekket har vært i de forskjellige nivåene. Pollendiagram leses nedenfra (eldst) og oppover. Helt øverst er diagrammet sammenlignbart med dagens landskap. Et fullstendig pollendiagram er meget komplisert, men det kan til en viss grad
forenkles avhengig av problemstillingen.
Dette er gjort med diagrammet. På tre nivåer i dette diagrammet fra Tømmerholt er
alderen på torven bestemt ved il måle radioaktiviteten fra organisk bundet kullstoff,en 14C-datering - som oppgis i alder BP
eller før nåtid (der nåtid er 1950). Denne
alderen kan omregnes til aJder før og eLLer
Kristi fødsel dersom det er ønskelig. Pollendiagranunet fra TØmmerholt går ikke sa
svært langt tilbake, den eldste dateringen
representerer tidsrommet 670-790 e.Kr.
(1270± 60 BP).
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Pollendiagrammet fra utstillingene: Tømmerholt (Estenstadmarka). Sør Trøndelag. 200 moh.

Mange pollendiagram går mye lenger
tilbake i tid (se pollendiagrammet fra
Dragvoll i Natur-rniljøutstillingen). Der
får man vite når de forskjellige tresla-

Pollendiagram der treslagene har kurver med
forskjellige symbol:

T -6682' 300 ± 70 BP
T -6681: 690 ±60 BP
T-6360' 1270 ±60 BP

NTNU Vitenskapsmuseet

o

BJØRK

• FURU

o OR

gene er registrert på stedet etter siste
istid, og man kan se hvordan de har
spredt seg og dominert til forskjellig tid.
For eksempel er gran den reineste nykommeren i landet vårt, og treslaget har
spredt seg svært raskt. Med kjennskap
til plantenes krav til temperatur og tilgang på vann, kan man trekke slutninger om hvordan klimaet har vært, f.eks.
at i en periode for 8000-3000 år siden
var klimaet noe varmere enn det vi opplever nå.
Når menneskene bosatte seg i området
og begynte å sette sitt preg på vegetasjonen, vil dette også komme til syne i
pollenkurvene. I tillegg vil ofte store
mengder mikroskopisk kullstøv eller
askepartikler bekrefte tilstedeværelsen
av mennesker i et område. Dette registreres på samme måte som pollen og blir
framstilt i en egen kurve. Folk har
tilberedt maten over bål, ryddet jord for
åkerbruk ved il svi av vegetasjonen og
brukt ved til brensel.

Besøksadresse: Erling Skakkes g. 47

Tel.. 73 59 2 I 45
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7 Viktige erfaringer
Arne B. Johansen

7.1 ARBEIDSFORM

vann var vanskelig eller umulig. Det krevde stadig
tilsyn av utstyret fra museets tekniske personale.

I undersøkelsene deltok fagområder og spesialiteter
som supplement til det arkeologiske arbeidet.
Kvartærgeologi/vegetasjonshistorie(pollenanalyse)
og entomologi (insektforskning) var med i hele prosjektet, og stedsnavnforskning i delprosjekt 2.
Samarbeidet ga resultater som ikke kunne blitt oppnådd bare ved bruk av arkeologi. Som eksempel
nevner vi vegetasjonsanalysens påvisning av menneskelig nærvær og av endringer i næringsformen.
Dette oppnås ved at fagene utenom arkeologi går inn
i arkeologiens problemstillinger, og at de arbeider på
grunnlag av dette fagets forståelse av fortiden.
Skal hvert fag gå inn i et samarbeid med sin egen
oppfatning av fortiden og hva som er viktig der, oppnås normalt ikke felles resultater. Utveksling av
informasjon mellom arkeologien og de andre fagene
var derfor en forutsetning for å lykkes.
Informasjonsutvekslingen skjedde hovedsakelig ved
møter i felt eller på laboratoriumlkontor. I framtidige
tverrfaglige prosjekter er det viktig at dette arbeidsgrunnlaget gjøres klart for deltakerne fra starten, slik
at ingen går inn med ubegrunnede forventninger om
f.eks. å kunne utføre spesialisert forskning for rent
botaniske problemstillinger. Dernest er det viktig at
arkeologien tidligst mulig klargjØr sine problemstillinger slik at de andre disiplinene får tid nok til å
innstille seg på å arbeide i disse retningene.
Et stort personale medvirket i undersøkelsen.
Arbeidet med rekruttering, samordning og administrasjon var derfor omfattende. Blant annet var det et
betydelig arbeid å skaffe innkvartering i et område
med en såpass liten befolkning. Også den
økonomiske og faglige administrasjonen var omfattende, herunder framføring av utstyr. Vi nevner spesielt den store nytten i at gjennomprøvd utstyr for
vannsåIling av utgravde masser kunne benyttes på
alle utgravingene. Dette utstyret var el-uavhengig og
måtte til dels benyttes der tilgangen på rennende

7.2 KUNNSKAP OG KUNNSKAPSBRUK
Undersøkelsen ga betydelig tilskudd av kunnskap
om naturforhold, bosetning og bosetningsendringer
her på vestkysten av Skandinavia. Sammenholdt
med bl.a. undersøkelsen på Hitra i forbindelse med
den planlagte gassledningen gir undersøkelsene på
Tjeldbergodden et sikkert bilde av hvor sterkt fjordmunningen har trukket til seg bosetning. Det meste
av kunnskapen vil imidlertid komme under bearbeidingen av materialet, herunder analyse av jordprøver
og flere '4C-dateringer av organisk materiale.
Undersøkelsen har også gitt betydelig kunnskapstilskudd om naturforholdene. Blant annet er strandlinjeforskyvningene nå blitt bedre kjent. Fra 9500 år
til 7700 år før nåtid sank strandlinjen med gjennomsnittlig 13 mm i året, hvoretter hastigheten avtok
noe. Allerede for 9300 år siden ble Kvennavatnet (39
moh) isolert fra havet. De siste 6000 årene har strandlinjen sunket med gjennomsnittlig 3 mm i året.
Den kunnskap som frambringes gjennom undersøkelsene på Tjeldbergodden kommer til å bli brukt
i mange sammenhenger. Derfor var det viktig at
undersøkelsen ble utført aven institusjon som er i
stand til å utnytte resultatene: Materialet fra undersøkelsene inngår i samlingene ved Vitenskapsmuseet, NTNU der det vil være under tilsyn og vil
være til disposisjon for forskning og formidling i
framtida. Det ligger muligheter til en rekke gode
forsknings- og formidlings prosjekter i materialet.
Kunnskapen fra undersøkelsene vil bli brukt i undervisningen av nye arkeologgenerasjoner ved NTNU
og andre universiteter. Dermed blir det en god utnyttelse av de ressurser som ble investert i selve feltundersøkelsene.
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