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Nissedal
Flere
Statens Vegvesen
Region Sør, Serviceboks 723, 4808 Arendal
Rv.41 Treungen-Vrådal
15-15001
15.10. – 23.10. 2018
Ved: Frode Svendsen, Anne Margrethe Scheffler
Hovedsakelig i periodene
Ved: Frode Svendsen
6.2.-8.2. og 12.3.-27.3. 2019
(ikke sammenhengende)
Fornminnetype

Askeladden id.

Automatisk fredete kulturminner innenfor
planområdet:
Andre kulturminner innenfor planområdet (ikke
fredet):

Rydningsrøyser (nyere tid)

Se tabell i kap. 6.1

Kullprøver (C14-prøver) sendt til datering:
Faglige konklusjoner:
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i planområdet.
I planområdet er det registrert flere rydningsrøyser som er vurdert å være fra etterreformatorisk tid og ikke fredet.
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1. Bakgrunn og sammendrag
I forbindelse med reguleringsplan for Rv.41 Treungen-Vrådal i Nissedal kommune, gjennomførte Telemark
Fylkeskommune arkeologisk registrering i planområdet i perioden 15.10. - 23.10. 2018.
Formålet med planen er å utbedre to delstrekninger av Rv.41 i Nissedal som er i generelt dårlig forfatning.
Registreringen ble gjennomført ved overflateregistrering og maskinell sjakting.
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i planområdet.
I planområdet er det registrert en rekke rydningsrøyser som alle er vurdert å være fra etterreformatorisk tid
(nyere tid) og ikke fredet. Disse er kartfestet og lagt inn i Askeladden.
Det er også andre og mer moderne kulturminner i planområdet: slik som kjellerruiner og rester av fraflyttede
småbruk og hus tett inn til dagens riksvei, et tømmerslep, fint oppmurte og dels overgrodde deler av den gamle
riksveien, masseuttak av varierende størrelse, stolpefundament, steinbrudd, samt enkelte moderne skjerp,
steingjerder og bakkemurer. Slike moderne kulturminner er det ikke gjort noe mer med.

Rapport arkeologisk registrering

5

2. Hvorfor registrerer vi?
I kulturminneloven av 1978 og i forvaltning av kulturminner skilles det mellom automatisk fredete
kulturminner og kulturminner fra nyere tid. I henhold til kulturminneloven er kulturminner som er eldre enn
reformasjonen, dvs. år 1537, automatisk fredet (jf. § 4). I tillegg er samiske kulturminner eldre enn 100 år
automatisk fredet. Kulturminneloven inneholder også bestemmelser knyttet til skipsfunn (jf. § 14). Dette er
Norsk Maritimt Museums ansvarsområde. Alle former for inngrep i eller skjemming av automatisk fredede
kulturminner er ikke tillat (jf. § 3).
Kulturminner som er yngre enn reformasjonen kalles kulturminner fra nyere tid. Slike kulturminner kan ha mer
eller mindre stor verneverdi, og er i utgangspunktet ikke fredet. Om verneverdien regnes stor, kan imidlertid
kulturminner fra nyere tid vedtaksfredes etter §§ 15, 19 og 20 i kulturminneloven, eller reguleres til bevaring i
en arealplan.
I Riksantikvarens kulturminnebase Askeladden blir nyregistrerte, automatisk fredede kulturminner fortløpende
lagt inn. Også eldre registreringer er tilgjengelige her, og basen representerer den mest samlede oversikten over
automatisk fredede kulturminner i Norge. Askeladden er et verktøy for forvaltningen, men en åpen versjon av
basen er tilgjengelig på Kulturminnesok.no. I tillegg finnes linker til Askeladden i forskjellige kartløsninger
som er åpent tilgjengelig på nett, f. eks. Skog og Landskap sin kartportal.
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3. Området
3.1 Terrenget
Planområdet ligger langs østsiden av Nisser i Nissedal kommune. Planområdet består av to delstrekninger; en
sørlig som strekker seg fra Treungen i sør til Stråndrak i nord, og en nordlig strekning fra Mjågeto i sør til
Kyrkjebygda i nord. Totalt er planområdet ca. 12 km langt, med en bredde på 50 meter eller noe mer i enkelte
områder.
Planområdet følger mer eller mindre eksisterende Rv.41. Arealmessig ligger mesteparten på østsiden, det vil si
oversiden, av eksisterende vei. Store deler av planområdet går i til dels bratt hellende terreng ned mot Nisser i
vest. Disse områdene preges av skog. Helt sør i planområdet, det vil si strekningen Treungen til Årak, er
terrenget for det meste slakere og småkupert. Det samme gjelder flere mindre partier langs traseen, slik som
ved Vik og Syftestad. I disse områdene er det gjerne spredt bebyggelse og noe dyrket mark. Ved Kyrkjebygda i
nordenden av planområdet blir landskapet slakere og mer åpent.

Figur 1. Typisk del av planområdet der dagens vei går i til dels bratt hellende terreng langs Nisser. Tatt mot
N.
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Figur 2. Planområdets plassering i Nissedal.
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Figur 3. Planområdet består av to delstrekninger.
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Figur 4. Utsikt mot et av de brattere partiene av planområdet, litt nord for Vik. Tatt mot N-NØ.

Figur 5. Ved Kyrkjebygda helt nord i planområdet. Tatt mot N.
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Figur 6. Steinbrudd ved Kyrkjebygda. Tatt mot S-SV.

Figur 7. Slakere parti med noe dyrket mark og bebyggelse ved Vik. Tatt mot NV.
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Figur 8. Brattere parti med dyrket mark ved Stråndrak. Tatt mot SV.

3.2 Tidligere registrerte kulturminner
Det er ikke tidligere registrert kulturminner innenfor planområdet.
Ved Årak, ca. 60 meter øst for planområdet, er det registrert et automatisk fredet gravfelt fra jernalder (id
96016, 96018, 96019, 96020, 96021, 96022, 96023, 96024, 96025, 96026). Dersom man ser enda lenger
utenfor planområdet er det registrert et stort antall automatisk fredete kulturminner av forskjellig type og alder i
områdene på begge sider av Nisser. Særlig er det kjent mange gravminner og kullgroper.
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Kirkested,
Kyrkjebygda

Gravfelt
ved Årak

Figur 9. Det er ikke tidligere registrert kulturminner i planområdet. På begge sider av Nisser er det registrert
et stort antall automatisk fredete kulturminner.
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4. Metodebeskrivelse
Registreringene ble utført ved hjelp av følgende metoder:
Visuell overflateregistrering
Visuell overflateregistrering benyttes for å påvise kulturminner som er synlige på overflaten. Metoden foregår
ved søk gjennom terrenget for å påvise f.eks. gravminner, rydningsrøyser, kullgroper, fangstgroper med mer.
Jordbor benyttes for å påvise kull eller steinstrukturer i grunnen.
Maskinell sjakting
I dyrket mark vil spor etter forhistorisk bosetning og graver ofte være bevart i undergrunnen under
matjordlaget. Maskinell sjakting innebærer derfor at matjordlaget fjernes slik at undergrunnen avdekkes.
Vanligvis graves det 3–4 m brede sjakter, typisk med en avstand av 10–20 meter.
Spor etter tidligere aktivitet vil avtegne seg som fyllskifter, det vil si nedgravninger som er fylt med masse som
skiller seg fra den naturlige undergrunnen. De vanligste funngruppene er bosetningsspor fra jernalder og
bronsealder, som f.eks. stolpehull og vegg-grøfter etter huskonstruksjoner, ulike typer nedgravinger som
graver, kokegroper og ildsteder, ardspor etter tidlig pløying, eller rester av kulturlag. Det blir også ofte funnet
gjenstander, som f. eks. keramikkskår fra ødelagte kar.
Hvis det er usikkerhet om tolkningen av et fyllskifte, kan det graves et snitt gjennom den slik at det er mulig å
studere nedgravingens profil. På denne måten er det enklere å se om fyllskiftet er spor etter en nedgravning for
en stolpe, en kokegrop eller rett og slett etter en rot som er dratt opp.
Innmåling og dokumentasjon
Innmåling av kulturminner og prøvestikk ble gjort med Altus Connect og ArcPad programvare.
Signalkvaliteten i planområdet varierte mellom RTK FIX (altså svært god og nøyaktig) i åpent og tilnærmet
åpent lende, til RTK float eller 3D inne i tett skog. Innmålingskvaliteten for alle sjakter er derfor RTK FIX,
mens en del nyere tids kulturminner i skog har litt mindre nøyaktig geometri. Signalkvaliteten ble oppnådd med
CPOS.
LIDAR data, det vil si høyoppløselige kart basert på luftbåren LIDAR-skanning, har der det har vært
hensiktsmessig og mulig blitt brukt til justering av innmålinger av nyere tids kulturminner i skog.
Datering
Det finnes ulike metoder for å aldersbestemme et kulturminne; typologisk datering, C14-datering og
strandlinjedatering.

Figur 10: Oversikt over de vanligste betegnelsene på arkeologiske perioder.
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5. Undersøkelsen
5.1 Deltagere og tidsrom
Feltundersøkelsen ble gjennomført i perioden 15.10. - 23.10. 2018 med Frode Svendsen som feltleder og
rapportansvarlig. Anne Margrethe Scheffler deltok i perioden 17.10.-19.10., altså tre dager. Logistikkmessig lot
dette seg tilpasse da hun dagene før deltok på en annen registrering i samme kommune. Etterarbeidet ble
gjennomført av Frode Svendsen hovedsakelig i periodene 6.2.-8.2. og 12.3.-27.3. 2019 (ikke
sammenhengende). Det ble også utført noe nødvendig etterarbeid på ettermiddagene underveis i selve
feltundersøkelsen (spesifisert i timelisten).
Maskinfører: Bjørn Kristian Årak fra Haugsjå maskin. Maskin: 20 tonn, skuffbredde 150 cm.

5.2 Gjennomføring
Planområdet er meget langstrakt og består av to delstrekninger på til sammen ca. 12 km lengde, med en bredde
på 50 meter eller noe mer i enkelte områder. Planområdet følger mer eller mindre eksisterende Rv.41.
Arealmessig ligger mesteparten av planområdet på østsiden, det vil si på oversiden, av eksisterende vei. Deler
av området er meget ulendt å ferdes i til fots.
I tre av undersøkelsens dager var vi to personer. Dette var en klar fordel ettersom undersøkelsen medførte mye
logistikk. Disse dagene ble det gjennomført overflateregistrering parallelt med maskinell sjakting. Det gikk
med en del tid til flytting av maskin mellom de ulike sjakteområdene. Før hver flytting måtte imidlertid alle
sjakter dokumenteres ferdig, slik at de kunne legges igjen fortløpende. Med dette unngikk vi unødvendige og
kostbare flyttinger av maskin frem og tilbake. Eventuell dødtid mellom maskinflytting ble brukt til
overflateregistrering. Samarbeidet med maskinentrepenør fungerte meget bra i så måte.
Vi hadde hver vår CPOS, og det var hensiktsmessig å overflateregistrere hver for seg langs den lange, men
relativt smale traseen. Det ble spart mye tid på å organisere det slik at kollega kunne plukkes opp i motsatt ende
med bil i stedet for at man skulle gå samme veien tilbake langs områder som allerede var ferdigbefart.

5.2.1

Strategi og valg

Med bakgrunn i landskap og topografi, samt kjente kulturminner i nærområdet (jfr. kapittel 3.2), var det vurdert
å være potensial for forskjellige typer automatisk fredete kulturminner i planområdet. På forhånd var det
vurdert at områder med dyrket mark som blir berørt av planen kunne ha potensial for funn av spor etter
bosetning- og aktivitetsområder i førreformatorisk tid. Det var dermed behov for både overflateregistrering og
maskinell sjakting. Etter nærmere vurdering ble det ikke vurdert som nødvendig med prøvestikking da ingen
steder i planområdet utpeker seg som spesielt velegnet for bosetning i steinalder. Det må imidlertid
understrekes at det er flere områder i nærheten av planområdet som har steinalderpotensial; nærmere bestemt
noen partier ned mot Nisser, men også enkelte steder lenger opp i terrenget ved eldre gårdsbruk kan ha
potensial.

Rapport arkeologisk registrering

5.2.2

15

Overflateregistrering

Hele planområdet er overflatebefart. Registrerte synlige kulturminner som er lagt inn i Askeladden beskrives
nærmere i kapittel 6.1. Alle disse er rydningsrøyser. Ingen av dem er vurdert som førreformatoriske.
Det nevnte gravfeltet ved Årak (id 96016, 96018, 96019, 96020, 96021, 96022, 96023, 96024, 96025, 96026)
ligger ca. 60 meter øst for planområdet. I forbindelse med overflateregistreringen ble det sjekket at gravfeltet
ikke strakk seg nærmere inn mot og eventuelt inn i selve planområdet. Det samme gjaldt ferdselsveien som går
gjennom gravfeltet. Ut fra kart og LIDAR fortsetter denne tilsynelatende mot nordvest før den dreier mot nord
og følger plangrensen i øst et lite stykke før den igjen dreier mot nordøst og vekk fra planområdet. Den delen
av ferdselsveien som så vidt berører plangrensen i øst viste seg imidlertid å være en moderne traktorvei, altså
ikke en bevart hulvei av potensielt høy alder. Veien har karakter av traktorvei helt frem til kanten av gravfeltet.
På grunn av planområdets store utstrekning ble LIDAR-data for hele planområdet gjennomgått grundig som del
av forarbeidet. Etter å ha sett på LIDAR ble en del sjekkpunkter merket i kartprosjektet, blant annet noen
mindre tilsynelatende forsenkninger i terrenget som kunne være potensielle kullgroper. Alle sjekkpunkter ble
kontrollert i felt, men de viste seg å være naturformasjoner eller i noen tilfeller små maskingravde masseuttak
eller dreneringsgrøfter. To av sjekkpunktene viste seg å være henholdsvis et blomsterbed og fundamentet til en
flaggstang.
Det er også andre og mer moderne kulturminner i planområdet: slik som kjellerruiner og rester av fraflyttede
småbruk og hus tett inn til dagens riksvei, et tømmerslep, fint oppmurte og dels overgrodde deler av den gamle
riksveien, masseuttak av varierende størrelse, stolpefundament, steinbrudd, samt enkelte moderne skjerp,
steingjerder og bakkemurer. Alle disse er vurdert å være fra nyere tid, og mange av dem stammer helt klart fra
senere tiår. Når det gjelder tømmerslepet så ligger det like ovenfor en sag som står rett utenfor planområdet like
sør for Nes. Tømmerslepet, som åpenbart er fra tiden før traktor utkonkurrerte hesten fullstendig, fører i bratt
terreng opp til en liten terrasse i skogen hvor det ennå ligger igjen noe stablet tømmer.
Moderne kulturminner som nevnt ovenfor er det ikke gjort noe med utover punktkartfesting for egen referanse
og i noen tilfeller fotografering. Det er ikke prioritert å lage oversiktskart som viser hvor disse ligger.
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Figur 11. Enkelte biter av forrige generasjon riksvei står igjen rett ved siden av dagens vei, som her hvor
gamleveien brukes til utplassering av bikuber. Tatt mot N.

Figur 12. Noen steder skjærer dagens vei rett gjennom tidligere småbruk som trolig har blitt fraflyttet i
forbindelse med bygging av dagens vei. Kun rester av grunnmurer og små partier med gjengrodd tidligere
dyrket mark står igjen. Tatt mot NV.
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Figur 13. Forhøyning ved innkjørsel til Søftestad camping ved Syftestad. Etter nærmere undersøkelse er
denne tolket som en husrest. Etter å ha dobbeltsjekket med bygdeboka (Nissedal bygdesoge – gard og ætt
Nissedal sokn, side 442) konkluderes det med at dette må være en gjenstående rest av et hus, trolig et hus som
ble bygd i 1890-åra på nedsiden av riksvegen. Tatt mot S-SV.

Figur 14. Steingjerde fra nyere tid langs riksvegen sør for Syftestad. Tatt mot N.
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Maskinell sjakting

Det ble sjaktet i fem områder med dyrket mark langs traseen. Totalt ble det gravd 23 sjakter. Det ble ikke påvist
automatisk fredete kulturminner i noen av sjaktene. For nærmere beskrivelse og kartfesting av sjakter, se
vedlegg 8.2 sjaktbeskrivelser.
Kart over kabel- og rørgrøfter fra Geomatikk la i en del tilfeller føringer for hvor sjaktene faktisk kunne legges.
Noen av de sjaktede områdene viste seg for øvrig å være oppdyrket i nyere tid.
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Figur 15. Sjakteområdene. Se vedlegg 8.2 for detaljkart over hvert delområde.
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Figur 16. Maskinell sjakting en oktobermorgen ved Stråndrak. Tatt mot V.

Figur 17. Sjakteområdet ved Årak, før sjakting. Tatt mot S-SØ.
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Figur 18. Sjakteområdet ved Vik, før sjakting. Tatt mot V-NV.

Figur 19. Gjenfylte sjakter etter undersøkelsen på Nes. Tatt mot S.
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Figur 20. Sjakteområdet ved Syftestad, før sjakting. Tatt mot S.

22

Rapport arkeologisk registrering

23

6. Resultater og tolkninger
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i planområdet.

6.1 Andre kulturminner – ikke fredet
Det er registrert 15 rydningsrøyser i planområdet som er vurdert å være fra etterreformatorisk tid (nyere tid) og
ikke fredet. Disse ligger i seks forskjellige områder og er således behandlet som enkeltminner under seks
rydningsrøyslokaliteter. Se kortfattet tabellpresentasjon under. Utenfor planområdet i de respektive områder er
det gjerne enda flere rydningsrøyser, men disse er ikke registrert.
Det er ikke prioritert å lage detaljkart. Det henvises til Askeladden for nærmere plassering av den enkelte
lokalitet. Innmålingene er å betrakte som omtrentlige. Ettersom røysene ble tolket som etterreformatoriske i felt
ble det ikke prioritert å foreta helt nøyaktig innmåling i alle tilfeller. Dette ville krevd en god del mer tid, noe
som ikke ble vurdert som hensiktsmessig.
Nyere tids kulturminner i planområdet
Id

Art

Beskrivelse

248625

Rydningsrøyslokalitet

Tre rydningsrøyser av en viss alder ble registrert og innmålt på Stråndrak. To av disse
(id 248625-1 og 248625-2) ligger langs plangrensa dels innenfor dels utenfor
planområdet. Den tredje (id 248625-3) ligger i et langt, smalt belte mellom riksveien
og skigarden nedfor jordet. Det er mer rydning utenfor planområdet, men dette ble
ikke innmålt. Røysene består av en stor andel meget store steiner med til dels mye
småstein i toppen. Røysene har nyere tids karakter og antas å stamme fra 1780-tallet
og fremover, da Stråndrak skal ha blitt først ryddet. Ifølge grunneier Johan Ziener
Thronsen ble Stråndrak ryddet og dyrket opp på 1780-tallet av folk som kom over fra
Naurak på andre siden av Nisser. Basert på opplysninger i bygdeboka (Nissedal
bygdesoge – gard og ætt Treungen sokn, side 45) kan dateringen av Stråndrak tilbake
til sent 1700-tall stemme bra. Se for øvrig om Stråndrak i kap. 8.2 sjaktbeskrivelser.

Figur 21. Del av id 248625-1 i forgrunnen. Mot høyre i bakgrunnen skimtes en
rydningsrøys fra senere år. Den er av såpass moderne karakter at den ikke ble
innmålt. Tatt mot N-NØ.
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Figur 22. Id 248625-3. Tatt mot NØ.
Like øst-nordøst for de tre registrerte røysene er det et par rydningsrøyser fra senere
år. Disse er av såpass åpenbart moderne karakter at det ikke ble vurdert som
hensiktsmessig å registrere dem.
248630

Rydningsrøyslokalitet

Tre rydningsrøyser ble registrert og innmålt like sør for Syftestad. Alle ligger i
ytterkant av eller på/langs selve plangrensen mot øst, i nedkant av et større oppdyrket
område lenger opp i terrenget. Det ble observert mer rydning lenger opp i terrenget
utenfor planområdet, men dette ble ikke innmålt. Røysene består av en stor andel
meget store steiner. Røysene har nyere tids karakter, men det kan ikke utelukkes at det
finnes eldre røyser lenger opp i terrenget, utenfor planområdet.

Figur 23. Rydningsrøys id 248630-1. Opp mot venstre utenfor bildet er det
dyrket mark. Tatt mot S.
Drøyt 100 meter sør for rydningsrøysene går et fint oppbygd steingjerde fra nyere tid.
248633

Rydningsrøyslokalitet

Tre rydningsrøyser ble registrert og innmålt i et område hvor det tidligere trolig har
ligget et småbruk. Dette antas å ha blitt fraflyttet da veien ble bygd. Det ligger en
nyere tids bygningsruin like nord for røysene. Røysene ligger ut mot kanten av ulendt
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terreng, mens det er tidligere dyrket i området rundt. Alle holdepunkter indikerer
nyere tid.
248636

Rydningsrøyslokalitet

To rydningsrøyser ble registrert og innmålt ved Årak. Begge ligger helt inntil
riksvegen, mellom denne og jordet i øst. Røysene består av til dels meget store steiner
med mye småstein i toppen. Noen av steinene ligger oppå veifyllinga. Røysene har
klart nyere tids karakter. Dette ser ut til å sammenfalle bra med den relativt nyryddete
delen av jordet som grenser ned mot røysene. Se for øvrig om Årak i kap. 8.2
sjaktbeskrivelser.

Figur 24. Rydningsrøys id 248636-2. Tatt mot Ø-NØ.

Figur 25. Rydningsrøys id 248636-1. Tatt mot N-NØ.
248637

Rydningsrøyslokalitet

To lave, men ganske store rydningsrøyser ble registrert og innmålt ved Lauvviki.
Røysene ligger i kanten av svært bratt innmark. Steinene er av ulik størrelse.
Rydningen ligger i et belte langs kanten av innmarka, men mesteparten er samlet i de
to som ble innmålt. Disse er delvis støttet opp med en enkel tørrmur i nedkant, dette
for å unngå utrasing i det særdeles bratte terrenget. Det ble observert mer rydning
lenger opp i terrenget utenfor planområdet, men dette ble ikke innmålt. Ifølge
bygdeboka (Nissedal bygdesoge – gard og ætt Nissedal sokn, side 478 ff.) kan
Lauvviki i alle fall spores tilbake til 1700-tallet, da benevnt som ødegaard, men her
trolig i betydningen støl tilhørende Nes. Ut fra bygdeboka kan det virke som om det er

Rapport arkeologisk registrering

26

Lauvviki Øvre som er eldst, mens det er Lauvviki nedre som ligger delvis innenfor
planområdet. Det er uansett ingen holdepunkter som indikerer at rydningsrøysene i
planområdet er førreformatoriske. De har da også mer karakter av å være fra nyere tid.

Figur 26. Rydningsrøys i kanten av den særdeles bratte innmarka på Lauvviki.
Tatt mot N.
248639

Rydningsrøyslokalitet

To rydningsrøyser ble registrert og innmålt ved Nes. Det er ca. 100 meter mellom
dem, men ettersom det er nærliggende å knytte begge til rydding på Nes behandles de
som en lokalitet. Den ene (id 248639-1) er meget stor, består av en stor mengde til
dels svært store steiner og er klart moderne. Den ligger i nedkant av et bratt lite jorde,
typisk slåttemark som bærer preg av å være relativt nydyrket. En bred, fint oppbygd
traktorvei forbinder dette jordet med resten av innmarka på Nes i sør. Den i nedkant
tørrmurte traktorveien avsluttes i nord direkte inntil røysa. Den andre røysa (2486392) er en liten røys beliggende på berg i utkanten av et inntil senere år dyrket område.
Den er tolket som rydning, men det er mulig at den også har hatt funksjon som
grensemarkering. Selv om gården Nes er gammel er det ingen gode holdepunkter for å
hevde at den lille røysa er førreformatorisk. Det er mange spor av nyere tids
jordbruksaktivitet i området rundt denne røysa, blant annet bakkemurer som er
kombinert med det oppmurte veifaret som fører til det ovennevnte lille jordet i nord.

Figur 27. Del av id 248639-1. Tatt mot NV.
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7. Konklusjon
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.
I planområdet er det registrert en rekke rydningsrøyser som alle er vurdert å være fra etterreformatorisk tid
(nyere tid) og ikke fredet. Disse er kartfestet og lagt inn i Askeladden (se tabelloversikt i kap. 6.1).
Det er også andre og mer moderne kulturminner i planområdet: slik som kjellerruiner og rester av fraflyttede
småbruk og hus tett inn til dagens riksvei, et tømmerslep, fint oppmurte og dels overgrodde deler av den gamle
riksveien, masseuttak av varierende størrelse, stolpefundament, steinbrudd, samt enkelte moderne skjerp,
steingjerder og bakkemurer. Slike moderne kulturminner er det ikke gjort noe mer med.

SKIEN 27.3.2019
Frode Svendsen
Rapportansvarlig
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8.2 Sjaktbeskrivelser
Årak (sjakt 1-6)
Det ble gravd 6 sjakter ved Årak på en del av jordet som kalles «Myra». Sjakteområdet ligger nede på flatmark,
i det som i stor grad bærer preg av å være relativt nydrenert og oppdyrket myr. Lengst i nord, mot stikkveien
opp til gårdene i øst, er det ganske tørt, mens området sør for sjakt 3 viste seg å være fuktig, nærmest myrlendt,
om enn drenert. En forbipasserende nabo mente at området var oppdyrket på 1960-tallet eller der omkring.
Langs riksveien ligger to nyere tids rydningsrøyser (id 248636). Utenfor planområdet strekker jordet seg videre
østover og oppover i terrenget, i retning gårdene. Jordene lenger opp i terrenget er åpenbart av høy alder. Det
heter da også «Reinane» et stykke lenger opp i øst-sørøst, noe som antas å referere til åkerreiner. En annen klar
indikasjon på at det har vært bosetning i førkristen tid på Årak er gravfeltet (se kap. 3.2) som ligger ca. 150
meter nordøst for sjakteområdet. Gravfeltet ligger en del høyere i terrenget enn sjakteområdet, langs det som
trolig har vært en gammel ferdselsvei.

Figur 28. Sjakter ved Årak. Tidligere registrert gravfelt oppe til høyre.
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Sjakt 1
Ca. 15 cm matjord over rødbrun steinete moreneundergrunn. Tørt område.

Figur 29. Sjakt 1. Tatt mot S-SØ.

Sjakt 2
Ca. 15 cm matjord over rødbrun steinete moreneundergrunn. Tørt område.
Sjakt 3
Ca. 15 cm matjord. Stort sett samme som sjakt 1 og 2, men flere store steiner og mer uryddig undergrunn i sjakt
3. Mer myraktig undergrunn enkelte steder, ellers rødbrune og gråbrune morenemasser.
Sjakt 4
Relativt nydrenert myr. Uryddig undergrunn og meget tynt myraktig matjordslag i toppen. Dreneringsgrøft på
langs av sjakta. Sjakta ble avsluttet etter kort tid.

Figur 30. Sjakt 4. Tatt mot S-SØ.

Sjakt 5
Stort sett samme som sjakt 4, men ikke dreneringsgrøft. Relativt nydrenert myr. Uryddig undergrunn og meget
tynt myraktig matjordslag i toppen. Sjakta ble avsluttet etter kort tid.
Sjakt 6
Stort sett samme som sjakt 4 og 5. Relativt nydrenert myr. Uryddig undergrunn og meget tynt myraktig
matjordslag i toppen. Flere mindre trestubber står igjen i myra. Sjakta ble avsluttet etter kort tid.
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Figur 31. Sjakt 6. Tatt mot S-SØ.

Vik (sjakt 7-10)
Det ble gravd 4 sjakter ved Vik. Mellom sjakt 7 og 8 går et gjenfylt bekkefar. Avstanden mellom disse sjaktene
måtte derfor justeres opp. Langs stikkveien opp mot husene nord for veien går det VA og muligens kabler.
Dette påvirket plassering av sjaktene. Hele området virket nydyrket.

Figur 32. Sjakter ved Vik.
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Sjakt 7
Skrinn, steinete, ganske mørk matjord over undergrunn av rødbrun/gråbrun morenegrus og stein. Det går et
gjenfylt bekkefar mellom sjakt 7 og 8.

Figur 33. Sjakt 7. Tatt mot N-NØ.

Sjakt 8
Skrinn, steinete, ganske mørk matjord over undergrunn av rødbrun/gråbrun morenegrus og stein. Enda mer
steinete undergrunn enn i sjakt 7. Til dels store rullesteiner. Dreneringsgrøft på skrå av sjaktas lengderetning.
Nesten torvaktig matjord og flere røtter nærmest riksveien. Det går et gjenfylt bekkefar mellom sjakt 7 og 8.
Sjakt 9
Skrinn, steinete, ganske mørk matjord over undergrunn av rødbrun/gråbrun morenegrus, sand og mye til dels
store stein. Mange opptrukne stubber og en del rotbrann. Myraktig matjord. Virker oppdyrket i moderne tid.
Dreneringsgrøft på skrå av sjaktas lengderetning.
Sjakt 10
Ca. 10 cm matjord over rødbrun morenesandgrus og noe stein. Svært mye røtter helt opp til markoverflaten.
Noen rotbranner. Omtrent som å sjakte i skogundergrunn. Helt klart oppdyrket i moderne tid.

Figur 34. Sjakt 10. Tatt mot N.

Stråndrak (sjakt 11-13)
Det ble gravd 3 sjakter ved Stråndrak. Disse sjaktene ble gravd så langt nedover i retning riksveien som mulig.
Den siste biten ned mot veien er det imidlertid en bratt knekk i terrenget som er for bratt for maskinell sjakting.
I lys av følgende opplysninger og observasjoner i felt ble det ikke vurdert som hensiktsmessig å grave flere
sjakter i det til dels svært bratte terrenget: Henholdsvis sørvest og nordøst for området som ble sjaktet er det i
senere år utført såpass store terrenginngrep og diverse nybrottsarbeid at det ikke er hensiktsmessig å sjakte der.
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I sørvest er en morenerygg planert ut, mens det i sørøst pågår rydding og oppdyrking i tillegg til at det i senere
år er gravd en VA trase tvers gjennom området. Ifølge grunneier Johan Ziener Thronsen ble Stråndrak ryddet
og dyrket opp på 1780-tallet av folk som kom over fra Naurak på andre siden av Nisser. Basert på opplysninger
i bygdeboka (Nissedal bygdesoge – gard og ætt Treungen sokn, side 45) kan dateringen av Stråndrak tilbake til
sent 1700-tall stemme bra. Thronsen informerte også om at området i sørvest ble brutt opp for 20-30 år siden.
At dette faktisk har skjedd relativt nylig sees tydelig på moreneryggen ovenfor som har en dyp skjæring ned
mot jordet, som dessuten er utplanert en del i dette området. På Stråndrak er det flere rydningsrøyser, hvorav
noen litt eldre som nok kan spores tilbake til ryddingen på sent 1700 tall og senere, og dessuten enkelte som må
være stablet helt nylig.

Figur 35. Sjakter ved Stråndrak. Terrenget her er svært bratt.
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Sjakt 11
Ca. 15 cm lysbrun matjord over rødbrun morenesandgrus med en del stein. Tørr og homogen undergrunn.
Sjakta ble stoppet i vest da terrenget begynte å bli for bratt for maskinen. Noen meter mot sør er det ifølge
grunneier et synkehull de stadig sliter med. Området sør for sjakta er dessuten åpenbart utplanert og oppdyrket i
moderne tid.
Sjakt 12
Ca. 10-15 cm lysbrun matjord over rødbrun morenesandgrus med en del stein. Svært skrint. Tørr og homogen
undergrunn. Sjakta ble stoppet i vest da terrenget begynte å bli for bratt for maskinen.
Sjakt 13
Ca. 10-15 cm lysbrun matjord over rødbrun morenesandgrus med en del stein. Svært skrint. Tørr og homogen
undergrunn. Sjakta ble stoppet i vest da terrenget begynte å bli for bratt for maskinen. Sjakta ligger i enda
brattere terreng enn de to andre sjaktene, og det blir enda brattere like nord for sjakta.

Figur 36. Sjakt 13. Tatt mot NV.

Syftestad (sjakt 14-18)
Det ble gravd 4 sjakter ved Syftestad. Området nord for sjakt 14 ble ikke sjaktet da det her er svært skrint med
lave til dels gresstorvbevokste langsgående bergrygger. Området rett nord for selve jordet er et hogstfelt med
uryddig topografi.
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Hogstfelt

Figur 37. Sjakter ved Syftestad.

Sjakt 14
Ca. 10-15 cm matjord over rødbrun morenesandgrus med mye stein. Svært skrint. Tørr undergrunn.

Figur 38. Sjakt 14. Tatt mot SV.
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Sjakt 15
Ca. 10-15 cm matjord over rødbrun til dels ganske fin morenesandgrus. Svært steinete og skrint. Til dels store
steiner. Tørr undergrunn.
Sjakt 16
Ca. 10-15 cm matjord over rødbrun til dels ganske fin morenesandgrus. Svært steinete og skrint. Til dels store
steiner. Tørr undergrunn.

Figur 39. Sjakt 16. Tatt mot SV.

Sjakt 17
Ca. 10-15 cm matjord over rødbrun morenesandgrus med mye stein. Svært skrint. Tørr undergrunn.
Svært steinete, til dels store og jordfaste steiner. Moderne nedgravning i NØ. Noen partier i NØ halvdel av
sjakta var såpass omrotet og preget av store steiner at det var nærmest umulig å sjakte skikkelig her.
Sjakt 18
Ca. 10-15 cm matjord over rødbrun morenesandgrus med mye stein. Svært skrint. Tørr undergrunn.
Svært steinete, til dels store og jordfaste steiner. Noen partier i nordøstlige halvdel av sjakta var såpass omrotet
og preget av store steiner at det var nærmest umulig å sjakte skikkelig her.

Nes (sjakt 19-23)
Det ble gravd 5 sjakter ved Nes. Sjaktingen måtte tilpasses og ble dels begrenset av diverse rør- og kabelgrøfter
i området. Sør-sørøst for sjakt 22 går en VA grøft fra et pumpehus nede ved vannet oppover og langs vestsiden
av stikkveien opp til husene. Sør for stikkveien går en telenorkabel. I tillegg sto blant annet en sag i området sør
for stikkveien. Det var dermed et såpass lite sjaktbart areal som sto igjen at dette ble droppet. Langs østsiden av
riksveien går en filtreringsgrøft. I sørenden av sjakt 21 har det inntil senere år stått en mindre bygning. Denne
er synlig på flyfoto fra 2012 og på topografisk kart (FKB4 WMS). I området der sjakt 23 ble åpnet støtte vi på
moderne grøfter i sør og i vest. Dermed var det i praksis ikke noe mer å sjakte på.
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Figur 40. Sjakter ved Nes. Ved sørenden av sjakt 21 sto inntil nylig en mindre bygning. En rekke rør- og
kabelgrøfter påvirket hvor sjaktene kunne legges.

Sjakt 19
Ca. 20-30 cm matjord over rødbrun morenesandgrus og sand. Mye småstein, men grei undergrunn.

Figur 41. Sjakt 19. Tatt mot SV.
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Sjakt 20
Ca. 20-30 cm matjord over rødbrun morenesandgrus og sand. Mye småstein, men grei undergrunn. Et par
åpenbare steinopptrekk.
Sjakt 21
Ca. 20-30 cm matjord over rødbrun morenesandgrus og sand. Mye stein, hvorav en del litt større. En del
moderne glasurpotteskår. Sjakta ble forskjøvet litt pga. langsgående dreneringsgrøft.
Sjakt 22
Ca. 20-30 cm matjord over rødbrun morenesandgrus og sand. Mye småstein, men grei undergrunn.
Sjakt 23
Ca. 15 cm matjord over rødbrun morenesandgrus og sand. Mye småstein. Overflaten er gressplen. Moderne
langsgående grøft pakket med pukk i sør og lignende grøft/fylling i vest gjorde at sjakta ble avsluttet. På grunn
av grøftene var det knapt plass til og ble ikke vurdert som hensiktsmessig å åpne mer i dette området.
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