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Forord 

Kulturavdelingen ved Rogaland fylkeskommune er førsteinstans og den regionale 

kulturminnemyndigheten. Fylkeskommunen har, med få unntak, det formelle forvaltningsansvaret 

for alle kulturminner. I tillegg har fylkeskommunen ansvaret for å gjennomføre arkeologiske 

registreringer av automatisk freda kulturminner. 

Etter å ha mottatt en plan gjør fylkeskommunen en faglig vurdering om planen kan komme i konflikt 

med kjente og ukjente automatisk freda kulturminner. I områder der det er potensiale for konflikt, 

kan det bli nødvendig med en arkeologisk registrering. Med automatisk freda kulturminner menes 

alle kjente og ukjente kulturminner som dateres til før 1537, samiske kulturminner eldre enn 100 år 

og stående byggverk eldre enn 1649. Arkeologiske registreringer er hjemlet i Kulturminnelovens § 9, 

1. ledd. 

I denne rapporten er resultatene fra den arkeologiske registreringen presentert. Rapporten gir 

opplysninger om arbeidet som ble utført, hvilke typer kulturminner som ble funnet og utstrekningen 

av disse.  

En god oversikt over de vanligste typene av kulturminner i Norge finnes i boka «Kulturminner i Norge» 

av Harald Jacobsen og Jørn-R. Follum.  



1 Sammendrag 

Denne rapporten presenterer resultatet fra en kulturhistorisk registrering i forbindelse med 

detaljregulering langs E39 mellom Gismarvik og Aksdal i Tysvær kommune. Bakgrunnen for 

detaljreguleringen er ny gang- og sykkelsti fra Hetland til Apeland. 

Det ble gjort funn av automatisk freda kulturminner på Haukås, i form av en trefaset dyrkningsflate 

med mulige ardspor og staurhull (ID 283236-0) under registreringen. Gravrøysen kalt «Killinghaugen» 

(ID 66097-1) ble kontrollregistrert og fikk ny kartfesting innenfor planområdet. 

  



2 Rammene for undersøkelsen 

2.1 Bakgrunn 

2.1.1 Bakgrunnen for undersøkelsen 

Bakgrunnen for tiltaket er at det er planlagt ny sykkel- og gangsti fra Apeland til Hetland i Tysvær 

kommune. På bakgrunn av flere automatisk freda kulturminner i området ble potensialet for funn av 

tidligere ikke kjente kulturminner både over og under markoverflaten vurdert som høyt og det var 

nødvendig med en kulturhistorisk registrering. 

2.1.2 Planområdet 

Planområdet strekkers seg langs Tysværvegen, E39, i Tysvær kommune, fra Tysværvegen 686 til 

Leirvollvegen 4 i sør. 

 

Figur 1: Planområdets plassering i Rogaland. 

  



2.1.3 Tidligere registrerte kulturminner i området 

Det finnes tidligere kjente kulturminner i nærheten av planområdet hovedsakelig to steder langs 

traséen: to røyslokaliteter på Hetland og én gravrøys og et gårdsanlegg på Haukås. 

Lokalitet ID 60799 på Hetland bestod tidligere av én gravrøys. Lokaliteten er typologisk datert til 

jernalder. Etter kontrollregistrering ble gravrøysen kartfestet noen meter lenger nordvest, og det ble 

i tillegg funnet en annen røys innenfor samme lokalitet noe lenger sørøst. Lokalitetens sikringssone 

er 37 meter fra planområdets vestre kant. 

Lokalitet ID 60798 er en gravrøys like vest for Tysværvegen 1079. Den ble kontrollregistrert og fikk ny 

kartfesting. Lokalitetens sikringssone er 18 meter fra planområdets vestre kant. 

 

Figur 2: Kjente kulturminner ved planområdets søndre ende. 

  



Lokalitet ID 5747 er et gårdsanlegg hvor enkeltminnene tidligere ikke var kartfestet. Den er tidligere 

beskrevet som å bestå av to tufter, to røyser og en geil som allerede den gangen ikke var å gjenfinne. 

Etter kontrollregistreringen ble det gjenfunnet to mulige tufter og to røyser, innenfor lokalitetens 

tidligere avgrensing. Kartfesting er blitt noe justert etter kontrollregistrering. Lokalitetens 

sikringssone ligger 4 meter nordøst fra planområdet. 

Lokalitet ID 66097 «Killinghaugen» er en stor gravrøys som ligger på et høydedrag like vest for E39, 

nordøst for Tysværvegen 931. Den er 12 meter i diameter og rundt 1,5 meter høy. Den var tidligere 

kartfestet på utsiden av planområdets vestre avgrensing, men etter kontrollregistrering er den blitt 

kartfestet innenfor planområdet. 

 

Figur 3: Kjente kulturminner ved planområdet, ved Haukås. Merk at lokalitet ID 283236 ikke var 

tidligere kjent, men ble påvist ved denne registreringen. 

  



2.2 Metode og faglige rammer 

2.2.1 Overflatesøk 

Ved overflatesøk blir det gjort en systematisk gjennomgang av området for å finne freda 

kulturminner som er synlige på markoverflaten. Overflatesøk kan også være et ledd i planleggingen 

av registrering med sjakting og/eller prøvestikking. Eksempel på synlige kulturminner er røyser, 

gardfar, geiler, tufter, helleristninger, kullgroper, jernvinneanlegg, bygdeborger, hulveier og 

fangstanlegg.  

2.2.2 Sjakting 

Maskinell flateavdekking er en arkeologisk metode som benyttes for å påvise automatisk freda 

kulturminner under markoverflaten. Metoden går ut på at man fjerner den moderne matjorda med 

gravemaskin ned til steril undergrunn og/eller lag med spor etter forhistorisk aktivitet. Etter at 

maskinen har fjernet jordlagene blir området renset opp for hånd for å avklare om det finnes spor 

etter forhistorisk aktivitet. Slike spor, kalt strukturer, kan for eksempel være stolpehull, veggrøfter, 

ildsteder, kokegroper, kulturlag og spor etter forhistorisk jordbruk som ardspor og dyrkningslag. Er 

det usikkerhet rundt tolkningen av strukturer blir et utvalg snittet for å avklare.  

Normalt vil sjaktene være ca. 3 meter brede og legges med ca. 12 meters mellomrom. Lengden på 

sjaktene vil variere ut fra topografiske forhold, størrelsen på de områdene som skal undersøkes og 

antatt potensiale for funn. 

2.2.3 Prøvestikking 

Prøvestikking er en arkeologisk metode som i hovedsak benyttes for å påvise steinalderlokaliteter. Et 

prøvestikk er et ca. 50 x 50 cm stort hull som graves med spade ned til antatt steril undergrunn. 

Massene blir vannsåldet i 4 mm nettingsåld slik at gjenstandsfunn i form av redskaper, avfall etter 

redskapsproduksjon, brente bein, kull osv. blir synlige i såldet. Stikket graves og dokumenteres etter 

stratigrafiske lag for å få god kontroll på hvilke lag som er funnførende. I enkelte tilfeller vil 

gravemaskin bli brukt for å fjerne jordlag som ligger over de lagene man ønsker å undersøke med 

prøvestikking. Dette vil spesielt være aktuelt i flyvesandsområder og i områder der det er kjent at det 

er opparbeidet mye masse i nyere tid. 

Avstand mellom prøvestikkene vil variere, blant annet ut fra topografiske forhold, forhistoriske 

strandlinjekurver og antatt potensiale. 

Ved dette prosjektet ble det ikke sett på som hensiktsmessig å sette prøvestikk for å lete etter funn 

fra steinalder, på grunn av planområdets beliggenhet og høyde over dagens havnivå. (Se Figur 5: 

Strandlinjekurve for Tysvær kommune (Prøsch-Danielsen, 2006: 21).) 

2.2.4 Innmåling 

Innmålingsutstyret som brukes er en GPS CPOS RTK med en nøyaktighet på 2 cm. 

Der det ikke er hensiktsmessig å bære med seg en CPOS blir det brukt en Garmin tur GPS. Denne har 

en nøyaktighet på ca. 0,5 – 4 m.   



2.2.5 Periodeinndeling 

 

Figur 4: Periodeinndeling brukt i rapporten. 

  

Hovedperiode Underperiode BP (ukalibrert) f. Kr / e. Kr (kalibrert) 

Eldre steinalder 

(mesolitikum) 

Tidligmesolitikum 10000 – 9000 BP 9200 – 8100 f. Kr 

Mellommesolitikum 9000 – 7500 BP 8100 – 6400 f. Kr 

Senmesolitikum 7500 – 5200 BP 6400 – 4000 f. Kr 

Yngre steinalder 

(neolitikum) 

Tidligneolitikum 5200 – 4700 BP 4000 – 3300 f. Kr 

Mellomneolitikum A 4700 – 4100 BP 3300 – 2600 f. Kr 

Mellomneolitikum B 4100 – 3800 BP 2600 – 2300 f. Kr 

Senneolitikum 3800 – 3500 BP 2300 – 1800 f. Kr 

Eldre bronsealder Periode I – III 3500 – 2900 BP 1800 – 1200 f. Kr 

Yngre bronsealder Periode IV – VI 2900 – 2440 BP 1200 – 500 f. Kr 

Eldre jernalder 

Førromersk jernalder 2440 – 2010 BP 500 – 0 f. Kr 

Romertid 2010 – 1680 BP 0 – 400 e. Kr 

Folkevandringstid 1680 – 1500 BP 400 – 570 e. Kr 

Yngre jernalder 

Merovingertid 1500 – 1210 BP 570 – 793 e. Kr 

Vikingtid 1210 – 1000 BP 793 – 1030 e. Kr 

Middelalder 

Tidlig middelalder  1030 – 1130 e. Kr 

Høymiddelalder  1130 – 1350 e. Kr 

Senmiddelalder  1350 – 1537 e. Kr 

Nyere tid Etterreformatorisk tid  1537 e. Kr < 



2.2.6 Strandlinjekurve 

 

Figur 5: Strandlinjekurve for Tysvær kommune (Prøsch-Danielsen, 2006: 21). 

  



2.3 Praktisk informasjon 

2.3.1 Deltagere og tidsbruk 

Trygve Sikveland Røysland og Christopher Fredrik Kvæstad gjennomførte registreringen. Birkeland 

Maskin deltok som maskinentreprenør og Sunniva Sørbotten var maskinfører. 

2.3.2 Annen praktisk informasjon 

Registreringen ble gjennomført i slutten av oktober, 2021, og det var mye regnvær under 

feltarbeidet. Dette gjorde den maskinelle sjaktingen utfordrende da områdene vi gikk inn med 

maskin var veldig våte og det samlet seg mye vann i sjaktene. Dokumenteringen av funn var også 

utfordrende på grunn av våte undergrunnsmasser som gjorde det vanskelig å tolke funn, men også 

fordi den stadige tilkomsten av vann gjorde at vi måtte avbryte sjaktingen med jevne mellomrom for 

å dokumentere funn før de ble oversvømt. 

Det var også utfordrende å gjøre god fotodokumentasjon. 

  



3 Undersøkelsen 

3.1 Generelt om undersøkelsen 

Undersøkelsen startet med overflateundersøkelse og en gjennomgang av området. Området er 

generelt enten myrlendt og veldig vått, tett bevokst med skog, eller bestående av blankskurt berg og 

bratt terreng. Det viste seg tidlig at det ikke fantes områder som hadde potensial for funn fra 

steinalder eller egnet seg til prøvestikking, slik som antatt på bakgrunn av høyden over dagens 

havnivå. 

Ved overflateregistreing ble fire tidligere kjente lokaliteter kontrollregistrert: ID 60799, ID 60798, ID 

5747 og ID 66097 (se gjennomgangen i kapittel 2). Det ble ikke gjort ytterlige funn under 

overflateregistreringen. 

I forkant av den maskinelle sjaktingen ble planområdet delt opp i to hovedgrupper: Gruppe 1 og 

Gruppe 2, og i syv undergrupper: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2A og 2B. Maskinell sjakting ble gjennomført i 

rekkefølgen 1A til 2B, fra nord mot sør. 

 

Figur 6: Områdeinndeling. 

  



3.1.1 Område 1A til 1E 

Det ble lagt totalt 14 sjakter i områdene 1A til 1E. Det ble gjort funn av automatisk freda 

kulturminner i sjakt 4, 5, 6 og 7, innenfor område 1B. 

I området 1A ble det funnet berg like under markoverflaten i de øverste områdene ved sjakt 1, og 

undergrunnen var omrotet i søket i terrenget ved sjakt 2 og 3. 

I område 1B ble det funnet trefasede dyrkningslag som sammenlagt var rundt 80 cm tykke. Det ble 

også gjort funn av mulig ardspor og staurhull. Sjakt 4 ender i myr i øst hvor dyrkningslagene forsvant. 

Sjakt 8 var omrotet og funntom. 

I område 1C var det mye berg like under markoverflaten og det ble funnet flere steinopptrekk. Noe 

moderne søppel i form av metall. 

I område 1D ble det gravd to sjakter og i sjakt 11 bestod undergrunnen av rødoransje sand med noe 

potensial for funn. Det ble observert noe trekull i undergrunnen men ingen tydelige lag og heller ikke 

strukturer. Noe tegl, porselen og metall i massene. Sjakt 12 inneholdt også moderne søppel, 

myrlignende masser og var tydelig mer omrotet. 

I område 1E ble det lagt to sjakter, sjakt 13 i vest og sjakt 14 i øst. Undergrunnen var omrotet og det 

ble gjort funn av moderne søppel (tegl og porselen). 

 

Figur 7: Oversikt over maskinelle søkesjakter i område 1. 



 

Figur 8: Sjakt 1. Bilde tatt mot NØ (foto nr. 9). 

 

Figur 9: Sjakt 14. Bilde tatt mot Ø (foto nr. 40). 

  



3.1.2 Område 2A og 2B 

Det ble lagt totalt 10 sjakter i områdene 2A til 2B. Det ble ikke gjort funn av automatisk freda 

kulturminner i område 2. 

I området 2A var området fullstendig oppdyrket og undergrunnen bestod enten av gammel myr eller 

høvlet fjell. Det ble gjort funn av flere tre- og teglveiter. 

I område 2B var det høvlet fjell og fullstendig omrotet undergrunn i sjakt 22 og metervis med myr 

som bunnet på blåleire i sjakt 23 og sjakt 24. Her ble det også funnet treveiter. På området 2B var 

det også stående vann ute på den dyrkede marken etter kraftig regnvær. 

 

Figur 10: Oversikt over maskinelle søkesjakter i område 2. 

 



 

Figur 11: Sjakt 16. Bilde tatt mot SSØ (foto nr. 51). 

 

Figur 12: Sjakt 24. Bilde tatt mot NV (foto nr. 63). 

  



3.2 Lokalitet ID 283236-0 – Dyrkningsspor på Haukås 

Ved område 1B ble sjakt 7 gravd først og sjakt 4 gravd 

sist. Dyrkningslagene i området ble først identifisert i 

sjakt 6 og det ble først tolket som bare én fase, 

bestående av et lag med gråbrunt siltig leire som 

inneholdt trekull. Etter åpningen av sjakt 5 og sjakt 4 

ble den faktiske dybden, antall faser og utstrekningen 

av dyrkningslagene kartlagt. 

3.2.1 Lokalitetsbeskrivelse 

Dyrkningssporene er avgrenset mot Tysværvegen, E39 

i sørøst og funntomme sjakt 8 i sørvest. Mot nordøst avgrenses lokaliteten av funntom myr i 

nordøstre ende av sjakt 4. Lokaliteten er ikke skikkelig avgrenset mot vest og nordvest, og forholder 

seg kun til planområdets avgrensing. 

Fasene var tydeligst i sjakt 5 ved profil 2. Her ble det gjort dokumentasjon av lagene i profil og det 

ble tatt ut kullprøver fra hver fase (KP 2, KP 3 og KP 4). I sjakt 6 ble kun dyrkningslag 3 observert og i 

første omgang feiltolket som en enslig fase med dyrkning. I ettertid kunne man se spor av 

dyrkningslag 1 øverst i sjakt 7. Mulige ardspor og staurhull ble observert i bunn av sjakt 6 men de 

kunne ikke dokumenteres individuelt pga. dårlig værforhold. I sjakt 4 er alle fasene synlige øverst i 

sørvest før de flater ut og forsvinner ut i gammel myr mot nordøst. 

 

Figur 13: Utstrekning og sjakter ved lokalitet ID 283236. 

Nøkkeldata for ID 283236-0 

Gnr/bnr.: 4/91 , 4/5 og 4/89 

Størrelse: 3800 m² 

Datering: Vikingtid og middelalder 

til etter-reformatorisk tid 



3.2.2 Stratigrafi 

Det ble gjort funn av tre dyrkningslag. De ble alle dokumentert i sjakt 5, ved profil 2. Området er 

dekket av et ca. 20 cm tykt lag med mørk gråbrun matjord. 

Dyrkningslag 1 er fra 20 til 36 cm dypt og beskrives som et lyst brunt lag med siltig sand. Det 

inneholdt noe trekull. Dyrkningslag 2 er fra 37 til 77 cm dypt og er et mørkere brunt lag med siltig 

sand. Det inneholder noe trekull. Da det først ble observert i sjakt 6 ble det feiltolket som et påført 

lag med matjord. Dyrkningslag 3 er fra 78 til 101 cm dypt og er et gråbrunt lag med siltig leire og 

definitivt det mest tydelig. Det inneholder en del trekull. Undergrunnen er lys gulbrun leire. Alle 

dyrkningslagene er gjennomgående homogene og inneholder lite stein. 

 

Figur 14: Profil 2, i sjakt 5. Kullprøver er tatt fra hvert lag. Bilde tatt mot vest (foto nr. 21). 



 

Figur 15: Profiltegning av profil 2, sjakt 5. 

  



3.2.3 Struktur 

Det ble ikke gjort funn av strukturer innenfor lokaliteten, foruten om mulige ardspor og staurhull som 

ble observert i bunn av sjakt 6. Området ble fotodokumentert, men strukturene ble ikke 

dokumentert individuelt på grunn av dårlige værforhold. 

 

Figur 16: Mulige ardspor og staurhull i sjakt 6. Bilde tatt mot nord (foto nr. 24). 

 

Figur 17: Mulige ardspor i sjakt 6, uthevet med rosa farge. Bilde tatt mot nord (foto nr. 24). 

  



3.2.4 Datering 

Det ble tatt ut kullprøver fra dyrkningslag 3 i sjakt 6 – KP 1, i tillegg til en serie med prøver fra hvert 

lag i sjakt 5 – KP 2, KP 3 og KP 4. 

KP 2, KP 3 og KP 4 er sendt til vedartsbestemmelse og datering. 

Dyrkningslag 3 (KP 4) dateres fra mellom 773 til 977 e.kr., dyrkningslag 2 (KP 3) dateres fra 1024 til 

1157 e.kr., og dyrkningslag 1 (KP 2) dateres fra 1476 til 1636 e.kr (se dateringsresultat i kapittel 10). 

Den eldste fasen er altså fra slutten av merovinger tid til mot slutten av vikingtiden, mens den neste 

fasen dateres til tidlig middelalder. Den siste fasen dateres fra midten av senmiddelalder til etter-

reformatorisk tid. 

 

 

3.2.5 Oppsummering / tolkning 

Lokalitet ID 283236-0 består av trefasede dyrkningslag og mulige ardspor og staurhull. Alle 

kulturminnene kan sees i sammenheng med kulturminnene like i nærheten både i nordøst og i 

sørvest, spesielt da gårdsanlegget ID 5747. Selv om dyrkningssporene ikke ble påvist i sjakt 8 som 

ligger mellom lokalitet ID 5747 og ID 283236-0 er det ikke utenkelig at dyrkningssporene strekker seg 

lenger opp på flaten i nordvest. 

  



4 Konklusjon 

Fire tidligere kjente lokaliteter ble kontrollregistrert ved denne registreringen: ID 60799, ID 60798, ID 

5747 og ID 66097. Av disse ligger alle utenfor planområdets avgrensing, utenom gravrøysen 

«Killinghaugen» ID 66097 som ble kartfestet innenfor planområdet på Haukås. 

En ny lokalitet ID 283236-0 bestående av trefasede dyrkningslag og mulig ardspor ble påvist innenfor 

planområdet på Haukås. Det sees i sammenheng med gårdsanlegget ID 5747 og gravrøysen ID 

66097. Dyrkningslagene dateres fra begynnelsen av vikingtiden gjennom middelalderen og opp til 

etter-reformatorisk tid. 
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6 Prøveliste – E39 Gismarvik Aksdal 

Prøvenummer Struktur Plassering Signatur Dato 

KP 1 Dyrkningslag 3 Sjakt 6 TSR 22.10.2021 

KP 2 Dyrkningslag 1 Sjakt 5 TSR 25.10.2021 

KP 3 Dyrkningslag 2 Sjakt 5 TSR 25.10.2021 

KP 4 Dyrkningslag 3 Sjakt 5 TSR 25.10.2021 

KP 5 Moderne struktur Sjakt 10 TSR 26.10.2021 

 

  



7 Sjaktliste 

Navn Funn Dybde 

(cm) 

Beskrivelse 

Sjakt 1 Funntom 30 Fjell under torven i SV og NØ. Rødoransje sand i 

undergrunn. Grøft krysser diagonalt, antatt drenering  

Sjakt 2 Funntom 15 Myrtorv, flere steinveiter og moderne søppel (tegl). 

Sjakt 3 Funntom 50 Rødbrun siltig sand i undergrunn. Veldig vått, omrotet og 

påført gråbrune masser. Telekabel ble brutt på tvers, midt i 

sjakten. Veite i vest. 

Sjakt 4 Funnførende 140 To mulige dyrkningslag. Ca. 20 cm med matjord ned på 60 

cm tykt brunt siltig sand lag (lag 2). Homogent med flekker 

av trekull. Likt lag 2 fra sjakt 5. Noe tegl i overgangen 

matjord/lag 2. Under er det 60 cm tykt lag med gråbrun 

siltig leire (lag 3). Innslag av trekull. Mulig det er tykkere 

men bunner på mye stein. Nordøst i sjakten tynner det 

brune øverste laget (lag 2) ut og vi finner gammel  myrtorv 

og stein under det gråbrune (lag 3). 

Sjakt 5 Funnførende 101 0-19 cm: Mørk gråbrun matjord. 

20-36 cm: Lag 1. Lys brun siltig sand, noe trekull. KP 2 

37-77 cm: Lag 2. Mørk brun siltig sand, noe trekull. KP 3 

78-101: Lag 3. Gråbrun siltig leire. Noe trekull. KP 4. 

102: Undergrunn. Lys gulbrun leire. Mye vann i grunnen og 

mulig veite i søndre ende. 

Sjakt 6 Funnførende 100 Opprinnelig tolket som 80 cm homogen brun matjord med 

noe tegl påført i toppen. Etter sjakting av sjakt 4 og 5 viser 

dette seg at vi har funnet dyrkningslag 1 og 2 uten å være 

klar over det. I bunn et 15 cm tykt fet siltig lag med mye 

trekull (lag 3), ned på gulbrun sand i undergrunn. Mulig 

ardspor og staurhull sentralt i sjakten men ingen andre 

strukturer. Tatt ut KP og profil er dokumentert. 

Sjakt 7 Funnførende 50 25 cm matjord ned på et rødbrunt fet silt lag med nye 

trekull. dyrkningslag. rødoransje sand i undergrunn.  mye 

vann  

Sjakt 8 Funntom 30 Gulbrun siltig sand i undergrunn i S, stein og grå silt i nord. 

Sjakt 9 Funntom 20 Gulbrun silt. Flere steinopptrekk. Berg i nord.  



Sjakt 10 Funntom 40 Berg i sør. Gulbrun silt i undergrunn. Noen steinopptrekk.  

Sjakt 11 Funntom 40 Rødoransje sand i undergrunn. Omrotet, dype plogfurer og 

flere steinopptrekk. Tegl, porselen og metall i massene. En 

del stående vann  og flere veiter på tvers. 

Sjakt 12 Funntom 90 Matjord, ned på fin brun siltig sand med en del tegl, ned på 

et utvasket lag med gråhvit silt. Myr og stein i bunn, mot 

vest. Minner om dyrkningslag lenger nordøst men vesentlig 

mindre trekull, mer moderne søppel og omrotede 

fyllskifter. 

Sjakt 13 Funntom 20 Rødbrun siltig sand i undergrunn. Omrotet og spettet med 

mørke flekker. Teglstein og porselen.  

Sjakt 14 Funntom 50 Fullstendig omrotet gråhvit sand i og blandet myr i 

undergrunn. Mye røtter og stein. Tegl i massene. 

Sjakt 15 Funntom 50 Gammel oppdyrket myr like under torven. Treveiter går 

langs med sjakten. Likt resten  av området.  

Sjakt 16 Funntom 80 Oppdyrket myr. Stein og moderne søppel (tegl). Mye 

røtter. Blåleire i bunn. 

Sjakt 17 Funntom 40 Gammel omrotet myr. Blåleire i bunn. Teglveite på tvers. 

Steinopptrekk.  

Sjakt 18 Funntom 20 Brungrå grus. Fullstendig knust berg og stein. 

Sjakt 19 Funntom 25 Fjell og knust  berg i sør.  Omrotet og blandet  rødoransje 

grus i nord. Veldig herjet. 

Sjakt 20 Funntom 30 Fjell i dagen i sør. Omrotet og knust stein i nord. 

Sjakt 21 Funntom 30 Rødoransje  sand og grus øverst i sør. Omrotet og blandet i 

nord, mye stein. 

Sjakt 22 Funntom 30 Berg like under torven i vest. Gråbrun omrotet siltig sand 

sentralt i sjakten, før det går over i blandet og omrotet 

mørk myrtorv i søkket i øst. Blåleire, knust berg og 

steinveite på tvers i øst. Noe moderne søppel i massene. 

Sjakt 23 Funntom 60 Myr under torven. Veldig mye røtter. Treveite på langs. 

Sjakt 24 Funntom 180 Tykt lag med blandede myrmasser ned på blåleire i bunn. 

Veldig mye røtter og organisk materiale. 



8 Fotoliste 

Fotonummer Beskrivelse Retning Dato Signatur 

1 Oversiktsbilde  NØ 20.10.2021 TSR 

2 Oversiktsbilde  SV 20.10.2021 TSR 

3 Oversiktsbilde 
 

20.10.2021 TSR 

4 Oversiktsbilde  S 20.10.2021 TSR 

5 Oversiktsbilde  SV 20.10.2021 TSR 

6 Oversiktsbilde  N 20.10.2021 TSR 

7 Røys 66097 V 19.10.2021 TSR 

8 Røys 66097 S 19.10.2021 TSR 

9 Sjakt 1 NØ 21.10.2021 TSR 

10 Sjakt 2 SV  21.10.2021 TSR 

11 Oversiktsbilde Ø 19.10.2021 CFK 

12 Sjakt 3 Ø 21.10.2021 TSR 

13 Oversiktsbilde NØ 19.10.2021 TSR 

14 Oversiktsbilde SV 19.10.2021 TSR 

15 Oversiktsbilde  SV 26.10.2021 TSR 

16 Oversiktsbilde S 19.10.2021 TSR 

17 Sørøstre profil, sjakt 4 SØ 25.10.2021 TSR 

18 Sjakt 4 NØ 25.10.2021 TSR 

19 Sjakt 5 SSØ 25.10.2021 TSR 

20 Profil 2 Kullprøver, sjakt 5 V 25.10.2021 TSR 

21 Profil 2, sjakt 5 V 25.10.2021 TSR 



22 Profil 2, Kullprøver, sjakt 5 V 25.10.2021 TSR 

23 Profil 2, sjakt 5 V 25.10.2021 TSR 

24 Ardspor, sjakt 6 N 21.10.2021 TSR 

25 Profil 1, sjakt 6 S 21.10.2021 TSR 

26 Profil 1, KP 1, sjakt 6 SV 21.10.2021 TSR 

27 Profil 1, KP 1, sjakt 6 SV 21.10.2021 TSR 

28 Sjakt 6 Ø 21.10.2021 TSR 

29 Ardspor, sjakt 6 V 21.10.2021 TSR 

30 Sjakt 7 Ø 21.10.2021 TSR 

31 Sjakt 8 S 21.10.2021 TSR 

32 Sjakt 9 NV 25.10.2021 TSR 

33 Sjakt 10 NV 25.10.2021 TSR 

34 Moderne struktur, sjakt 10 SØ 26.10.2021 TSR 

35 Moderne struktur, sjakt 10 SØ 26.10.2021 TSR 

36 Sjakt 11 SV 25.10.2021 TSR 

37 Sjakt 11 SV 25.10.2021 TSR 

38 Sjakt 12 SV  25.10.2021 TSR 

39 Oversiktsbilde  NV 26.10.2021 TSR 

40 Sjakt 14 Ø 26.10.2021 TSR 

41 Sjakt 13 NV 26.10.2021 TSR 

42 Oversiktsbilde  N 26.10.2021 TSR 

43 Oversiktsbilde V 26.10.2021 TSR 

44 Oversiktsbilde SØ 26.10.2021 TSR 



45 Gravrøys ID 60798 SØ 19.10.2021 TSR 

46 Gravrøys ID 60799 S 19.10.2021 TSR 

47 Gravrøys ID 60799 V 19.10.2021 TSR 

48 Røys ID 60799-1 N 19.10.2021 TSR 

49 Oversiktsbilde  NNV 19.10.2021 TSR 

50 Sjakt 15 N 27.10.2021 TSR 

51 Sjakt 16 SSØ 27.10.2021 TSR 

52 Sjakt 16 NV 27.10.2021 TSR 

53 Sjakt 17 N 27.10.2021 TSR 

54 Sjakt 18 N 27.10.2021 TSR 

55 Sjakt 19 N 27.10.2021 TSR 

56 Sjakt 20 N 27.10.2021 TSR 

57 Sjakt 21 N 27.10.2021 TSR 

58 Oversiktsbilde  NNØ 19.10.2021 TSR 

59 Oversiktsbilde  SSV 19.10.2021 TSR 

60 Sjakt 22 Ø 27.10.2021 CFK 

61 Sjakt 22 VNV 27.10.2021 TSR 

62 Sjakt 23 NV 27.10.2021 CFK 

63 Sjakt 24 NV 27.10.2021 CFK 

64 Område etter sjakting  NV 27.10.2021 CFK 

65 Oversiktsbilde  N 19.10.2021 TSR 

66 Oversiktsbilde  VNV 19.10.2021 TSR 

67 Oversiktsbilde  S 19.10.2021 TSR 



68 Moderne røys 1 VSV  19.10.2021 TSR 

69 Moderne røys 2 V 19.10.2021 TSR 

 

  



9 Vedartsbestemmelse 

Wood Anatomical Analysis of Material for 14C Dating 

 

Project: E39 Gismarvik - Aksdal 

Saksnummer: 21/40950 
 

 

Dr Dawn Elise Mooney   

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger 

 

Introduction and Methods 

 

Charcoal fragments from three samples from archaeological registrations along the E39 between 

Gismarvik and Aksdal were analysed for taxonomic identification in order to provide material for 
14C dating. The fragments were retrieved from soil samples that had been sieved, dried and sorted 

at Rogaland Fylkeskommune.  Retrieval of material for 14C dating and wood anatomical analysis of 

selected fragments was conducted by archaeobotanist Dawn Elise Mooney.  

 

Charred wood remains were fractured along three planes (transverse, radial and tangential) 

according to standardised procedures (Gale & Cutler 2000, Hather 2000). Specimens were viewed 

under a Nikon SMZ1500 stereozoom microscope at 7.5x – 112.5x for initial grouping, and a Zeiss 

incident light microscope at magnifications up to 400x to facilitate identification of the woody taxa 

present.  

 

Taxonomic identifications were assigned by comparing suites of anatomical characteristics visible 

with those documented in reference atlases (Schweingruber 1990, Schoch et al. 2004, Hather 2000). 

Identifications have been given to species where possible, however genera, family or group names 

have been given where anatomical differences between taxa are not significant enough to permit 

satisfactory identification. Nomenclature and common names used follows Stace (2010). Once 

identified, samples were weighed to ensure that they met the minimum criteria for 14C dating 

according to Beta Analytic (Beta Analytic 2017).  

 

 

Results 

 

Results of the taxonomic analysis of the samples are given below in Table 1. All samples produced 

charcoal fragments suitable for 14C dating. The charcoal remains were generally small and 

fragmented, with significant sediment concretion. Nonetheless, it was possible to identify 

fragments from samples KP2 and KP4 as Betula sp. (birch), and a fragment from sample KP3 as 

Corylus avellana (hazel). 

 

 

 

 



Discussion 

 

Two taxa were identified in the samples: birch and hazel. Three species of birch are native to 

Norway: Betula pendula (silver birch), Betula pubescens (downy birch), and Betula nana (dwarf birch) 

(Mossberg & Stenberg 2007). They cannot be distinguished from one another on the basis of their 

microscopic anatomy (Hather 2000, Schweingruber 1990). Corylus avellana is the only species of 

hazel native to south-western Norway, where it is a key component in coastal deciduous woodland 

(Tanninen et al. 1998). Both taxa are known to be good fuel woods (Taylor 1981), and may have 

been selected for this purpose. However, as the samples were not taken from primary burning 

contexts, the charcoal fragments identified here represent the secondary deposition of burnt 

material which may have little connection to the context in which it was found. The fact that the 

charcoal is fragmented and shows significant sediment concretion, suggests that it has moved 

around a lot in the soil. This is typical of charcoal from cultivation layers. 

 

Birch trees have a lifespan of 50-150 years, whereas hazel is slightly shorter-lived at 70-80 years. 

This potential inbuilt age should be taken into account when interpreting the resulting 14C dates. 

The possibility of the burning of deadwood or of artefacts or construction material should also be 

considered, as hazel in particular is often used in basketry and the construction of wattle fences 

(Taylor 1981). 
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10 Dateringer 

Sample code Name Unmodelled 
(BCE/CE) 

 

  
 

from to % 

KP 2 - 21/40950 ETH-119431 1476 1636 95,44997 

KP 3 - 21/40950 ETH-119432 1024 1157 95,44997 

KP 4 - 21/40950 ETH-119433 773 977 95,44997 
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