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SAKRIS - KVIDA 

Fordoms dagar 

drott eg kallast 

i Lydva-riket. 

Åkrar åtte, 

vene vollar, 

loft og hallar høge. 

Gamal vorten 

gav eg yngda 

gard og grunn. 

Fegen bar det 

__ Bi vrost-brua 

beint til Valhall. 

Leid om,lyddest 

harka tidend heimanfrå. 

Sit på sengestokken 

tung og sturen, 

tykkjer jotunslekta 

lettvint jafsar grunnen. 

Gravfred åtte 

odla heimegrend. 

Haugen høge 

med hellekista 

tekt av torv, 

bar hevd i vyrd. 

Vondt å veta 

ættarmihne no 

så lite mæta. 

Namn og nemne 

handfritt stroke 

i segn og soge. 

Sakris -haugen, 

nækt og naken, 

til rettes berrlagd 

for brotabjørn. 

Sjaunda mi 

til skammar gjord, 

Femtanhundraårig haug 

havflat sletta 

og asfaltdekt. 

Mauraveg for for travle 

menneske på veg mot: 

Veit de nok,eller kya? 

Ingjald Bolstad 

3 



I N N L E D E N D E O P P L Y S N I N G E R 

LITT GENERELT

Tiltakshaver var Statens Vegvesen, Hordaland, som også finan

sierte undersøkelsen. 

Det sier seg selv at et fortidsminne av Sakrishaugens dimensJoner 

idag ikke lar seg undersøke for hand. Gravemaskin ble hele tiden 

benyttet. Vekslingen mellom fingraving og maskingraving .fungerte 

her meget bra. 

Det kan nevnes et værforholdene var eksepsjonelt gode. Med unntak 

av en dag eller to, skinte sola fra skyfri himmel samtlige 5 

uker, noe som i stor grad gJorde arbeidet lettere. 

"Sakris-kvide" er gjengitt med velvillig tillatelse fra for.fat

teren, Ingjald Bolstad. 

Tegninger og fotoa er ved undertegnede derom ikke annet er nevnt. 

HVEM SOM GROV OG NAR 

Utgravningen av Sakrishaugen foregikk over en .fem-ukers-periode 

fra slutten av mai til begynnelsen av juli 1988. Arbeidsomfanget 

i felt var stipulert til 16 ukeverk. Dette holdt akkurat, regnet 

i effektiv tid. Ved oppstart mistet vi imidlertid 2,5 dager <x 4 

personer = ca.2 ukeverk) på grunn av manglende erstatningsskJønn 

til grunneier. Slik kom det totale antall medg�tte ukeverk opp. i 

18 (eksklusiv maskinkjører). Bortsett fra denne lille forsinkel

sen, forløp undersøkelsen uten problemer. 

Foruten undertegnede, som var ansvarlig for undersøkelsen, del

tok Danuta 8Jørndal, Øystein Geber, Anne Brit Hatleskog og Trond 

Lødøen. Evy Berg hjalp til et par dager helt mot slutten. 

Gravemaskinen kom fra entrepenørfirmaet Sveinung Lid i Bergsdalen 

og ble kjørt av Leif Arne Lid. 
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HVORFOR SAKRISHAUGEN MATTE VIKE PLASSEN 

Svaret på dette er allerede gitt av Ingjald Bolstad i sitt dikt. 

Sakris-Kvide (se side 3). I mer tørre ordelag kan det sies at 

årsaken var omlegging av jernbane og riksvei. Nødvendigheten av 

rettlinjet banetrase :fra det nye tunnellinnslaget vest :for Lydvo 

og inn til Voss sentrum, krevde sin haug, beklageligvis. Stor

hauger av "Sakris-:format" er dessverre ikke lenger et like van

lig syn på bygdene som det engang må ha vært. Alt :for mange er 

gjennom tidene bitt :fjernet uopprettelig tapt :for all tid. 

BELIGGENHET OG TILSTAND 

Sakrishaugen lå på garden Lydvo <gnr.37/1) omlag halvannen kilo

meter vest :for Voss sentrum, langs riksveien, 300-350 meter sør

vest :for Voss Folkehøyskole. Her i bakkeskråningen ned mot 

Vangsvatnet hadde den sin beliggenhet klemt inne mellom jern

banen i nord, rikaveien i sør, en traktorvei i vest og et 

bolighus i øst (se bilde 1 og kart siste side). 

Slik haugen :framsto zør utgravning hadde den en høyde på nær 4,5 

meter, målt :fra riksveien i s0r til høyeste punkt som da var på 

siden av kammeret/krateret. Mot nord gikk den mer glidende over i 

bakken en utjevning som nok til en visa grad skyldtes jern-

baneanlegget. Med unntak av nordsiden, var haugens kurvatur rela

tivt bratt og kuppel:formet. Ettersom det tidligere var gjort 

inngrep for å nå inn til kammeret, var gravhaugens opprinnelige 

topp-punkt ødelagt. Opprinnelig høyde må ha vært 5 meter eller 

vel så det (se bl.a.fig.2). Diameteren har vært større enn de 19 

metrene som var "tilgjengelig" ved utgravningen. Jernbane, hus 

og veier hadde sneiet av en bit på alle sider (%ig.3, bilde 1,2). 

Under krigen skal haugens kammer ha fungert som skytestilling. 

Dekkhellene i vest var fjernet slik at kammeret sto delvis åpent 

og var nå opp:fylt av skrot og rot, kvist og greiner. Under krigen 

skal det dessuten ha blitt gravet en ganggrøft :fra jernbanelinja 

i nordøst og inn mot kammerets østende. En tydelig avlang for

senkning kunne her sees, dog godt gjengrodd. Heldigvis viste det 
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seg at grøfta kun var blitt skåret ned gjennom jordmassene, selve 

kjernerøysa var urørt. På den grasgrodde haugen sto dessuten en 

skog av velvoksne bjerketrær hvis røtter nødvendigvis måtte ha 

boret seg godt nedover i haugfyllen. Heller ikke disse hadde 

strukket seg ned i kjernerøysa. Ytterlige ødeleggelser var ikke 

påviaelige. 

Selv med sin etter hvert svært så inneklemte beliggenhet, framsto 

haugen som et mektig gravminne. Det var ikke vanskelig å fore

stille seg fordums storhet. Sakrishaugen må ha vært et ruvende 

monument der den en gang lå fritt i hellingen ned mot Vangsvatnet 

- et iøyenfallende landemerke gjennom nærmere halvannet tusen år.

ØVRIGE FORTIDSMINNER PA GARDEN 

"Tormodhaugen" lå 10m neden:for Lydvaloftet, 100m nordvest for 

"Sakrishaugen". Den ble mye ødelagt av gardsveien og synes nå 

helt rasert. Også denne skal ha hatt et hellekammer. På bruk 

nr.3 lå "Einarhaugen", nå :fullstendig overpløyet. (Fett 1956 

m/revisjoner). Ifølge Fett er det ikke kjent :funn fra disse tre 

haugene. Bygdeboka derimot, opplyser at det i Sakrishaugen skal 

være :funnet "noe bein og jern," mena det i Einarhaugen (forveks

let med Tormodhaugen?) skal være :framkommet en stridsøks CKindem 

1935:251). Ingen funn er imidlertid kjent ved Historisk museum. 

TIDLIGERE UNDERSØKELSE PAVISTE PLYNDRET GRAVKAMMER 

I Fortidsminneforeningens årbok for 1870 ble det meldt at "der i 

en Rundhaug paa Lødve i Vangens Sogn tilfældigen var kommet for 

Lyset et stort Gravkammer". I forbindelse med Voasebanens anlegg 

noen år senere, dro antikvar A. Lorange opp for å se på saken "da 

Jernbanen snart skal udjævne den hele Haug" (Lorange: Foreningen 

til Norske Fortidsmindemærkers Bevaring, Årsberetning 1878:364). 

Ved hans ankomst var kammeret nesten fullstendig fylt med grus. 

Daværende eier kunne fortelle at kammeret ble oppdaget i 1868. En 

på gården boende tulling hadde da spadd i haugen og kommet ned på 
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en større helle. Over denne hellen lå en mindre helle som dekket 

til en liten åpning, akkurat stor nok til at en mann kunne komme 

seg gjennom. Eieren hadde straks krøpet ned i graven som dengang 

var fri for sand og grus. Han fant verken gravgods eller tegn på 

begravelse og trakk den konklusjonen at graven nok tidligere var 

røvet. For å skjule sitt rov, måtte inntrengeren ha lagt den 

lille hellen over åpningen og dekket til med torv. På denne måten 

syntes haugen alldeles urørt dengang i 1868. Senere samme år ble 

gavlhellen fjernet, likeså en av dekkhellene. Derved var grus 

strømmet inn. <Lorange: Norskefortidsmm. Bevaring, Arb.1878:365). 

Lorange ventet således ikke å gjøre noen funn ved sin under

søkelse. Han tømte likevel kammeret og foretok oppmålinger. 

Ifølge hans observasjoner målte haugen 74m i omkrets og 26m over 

toppen. Kammeret hadde en lengde på 5,5m, mena bredden i øst var 

1,35m, litt amalere i vest. Gulvet syntes å ha vært dekket av et 

lag småstein. Avstanden fra toppen av dette til dekkhellene var 

1,3m. Hver langside var kledt med 10cm tykke, firsidige heller, 

nøyaktig sammenpasset. Samtlige var av skifer, med unntak av en 

(nordveggens nr.2 fra øst), som var av gråstein. På nordsiden 

fantes fire slike heller, på sørsiden bare tre en måtte være 

bortført. (Ved undersøkelsen 1gas viste det seg, underlig nok, 

at et par av hans opplysninger var feil: samtlige veggheller var 

av skifer; alle fire var dessuten tilstede i begge langvegger). 

Indre tverrvegg besto av en avlang rullestein hvorpå var reist 

en skiferhelle. To av de tre opprinnelige dekkheller var tilstede 

men revnet, og truet med å rase inn. Lorange anla en mur ved inn 

gangen for å hindre grus igjen å trenge inn. Taket ble støttet 

med stolper. <Norske Fortidsminnesm. Bevaring, Årab.1878:365-66). 

Ifølge den samme Lorange ble de "videre Undersøgelser af 

Kammerets Omgivelser udsatt indtil den Tid, da Jernbanen,som 

desværre nødvændigvis maa gaa gjennom Haugen, vil paatage sig 

Planeringsarbeidet". Han fikk aldri ført denne undersøkelsen 

videre. Jernbanen tok den gangen bare en snipp av haugen. Først 

ved banens og riksveiens omlegging i 1988 ble undersøkelsen 

utført og haugen fjernet for godt. 
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H V A U N D E R S 0 K E L S E N B R A K T E F O R D A G E N 

EN KORT SAMMENFATNING 

Da undersøkelsene tok til i 1988, var utgangspunktet en større 

gravhaug inneholdende et hellesatt gravkammer. Kammeret var tid

ligere tilsynelatende røvet. Det var kjent at folk ved flere 

anledninger hadde tatt seg inn hit (se avsnitt foran}. 

Sakrishaugen var en anseelig haug. Jernbane, veier og husbygging 

hadde imidlertid sneiet den av i alle retninger. Opprinnelig må 

den ha hatt en høyde på omlag 5 meter og et tverrmål på godt over 

20 meter. Sentralt i den jorddekkete kjernerøysa lå et meget 

stort, hellesatt gravkammer vel 5,5m langt og 1,3m bredt. 

Under røysa ble det påvist en branngrav. Begge disse gravene 

skrev seg fra folkevandringstiden. 

Sakrishaugens viste seg å være bygget over en mindre haug 

også denne en jorddekket kjernerøya, omlag 1 meter høy og med et 

tverrmål på ca.8 meter. Den lille haugen skjulte en romertida 

branngrav. Kullrester påvist i/under samme haug helt ute ved 

riksveien kan være rester etter ytterlig en grav, radiologisk 

datert til slutten av romertid/folkevandringstid. 

Begge haugene hvilte på et 20cm tykt, noe skiferholdig jordsmonn 

som igjen skjulte en halvsirkelformet steinlegning. Det var ingen 

sikre spor etter gravlegging som kunne settes i forbindelse med 

steinsirkelen, som forøvrig lå direkte på undergrunnsgrusen. 

Dels på, dels nedgravd i undergrunnsgrusen ble det også påvist 

10 ildsteder/kokegroper. Tilsynelatende skriver de seg fra ulike 

tidsperioder fra overgang stein-/bronsalder til romertid. 

Selve Sakrishaugen synes altså å utgjøre den yngste av mange og 

ulike forhistoriske konstruksjoner og aktiviteter på stedet. En 

slik totalundersøkelse av en storhaug byr gjerne på uventete 

overraskelser. 
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TO GRAVHAUGER 

Sakrishaugen var bygget opp som en jorddekket kjernrøys. Selve 

røysa var 3 meter høy, loddrett målt i haugens sentrum. Over 

denne lå tre jord-og sandlag, total tykkelse opp til 2 meter. Det 

kan imidlertid muligens diskuteres hvorvidt det øverste jordlaget 

har tilhørt haugkonstruksjonen (se under). Dersom så ikke er 

tilfelle, reduseres jordkappens tykkelse til inntil 1 meter. 

Høyden, målt fra haugfotens søndre ende og opp til opprinnelig 

topp-punkt, må ha vært nær 5 meter. Sett nedenfra Vangsvatnet har 

haugen raget 5 meter til værs. Haugen har vært sirkulær med et 

opprinnelig tverrmål på godt over 20 meter. Storhaugen var bygget 

over en mindre haug, også denne en rund, jorddekket kjernerøys. 

Kjernereysa i den store haugen (fig.2,3, bilde 3-9) 

Steinstørrelsen var gjennomgående 30 centimeter, iblandet både 

større og mindre eksemplarer. Steinene var hovedsakelig av en noe 

skifrig art, formen fra rimelig avrundet til mer flataktige. 

Røysa var øverst dekket av små, flate, skifrige stein, lagt dels 

i ett enkelt lag, dela i flere lag. Størrelsen varierte fra ca.10 

til 20 cm. Disse småsteinene gjorde at haugformen ble fint og 

jevnt avrundet. Mot kammerets langsider var det forseggjort murt 

opp med store, tykke blokker (se bl.a fig.2, bilde 16). En av 

disse blokkene viste seg å være en skålgropstein. 

Jordkappen i den store haugen (fig.1,2, bilde 3) 

Tre helt klart separate lag kunne påvises. Direkte over røysa lå 

et 20 til 40 cm tykt, mørk brunlig, noe skiferholdig jordsmonn. 

Over dette lå et lys gult, finkornet sandlag, opp til 80 cm tykt. 

Øverst lå så et opp til metertykt, gråbrunt, noe humusblandet 

sand/gruslag. Det var atskillig mer grovkornet enn underliggende 

sjikt og inneholdt en del småstein opp til ca. 10 cm størrelse. 

Kappens nederste sjikt var svært likt det lag haugen lå på <se 

lag 4 og 11, fig.2). Trolig er det denne jordmennstype som fantes 

på stedet ved haugens anleggstid. 
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Hvorvidt det xinkornete, gule sandlaget <lag 3} inngikk i haugens 

opprinnelige konstruksjon, er uvisst. Det var imidlertid ikke 

uvanlig at eksisterende gravhauger ble påbygget seinere i jern

alderen. "Nye døde'' :fikk da sine graver i haug:fy l len. I samband 

med dette kunne haugene bli bygget på, trolig :for å :få en mer 

storslått markering i terrenget. Som eksempel kan nevnes "Kongs

haugen" på Bolstad, Voss. Her ble 4 vikingetidsgraver :funnet i 

haug:fyllen. Påviselig sekundær massepå:fyll gjorde haugen 

atskillig mer storslått og er datert til samme tid. Den opprin

nelige haugen har hatt et tynnere jordlag over en kjernerøys med 

et plyndret gravkammer. Denne første bygge:fase antaes å skrive 

seg fra brons-/eldre jernalder <Bruen Olsen, 1986). 

Også Sakrishaugens monumentalitet har 0kt betraktelig etter 

på:fyll av sandsjiktet. Sihuetten ble nå langt mer bratt og 

kuppel:formet. Yngre sekundærgraver i haug:fyllen ble likevel ikke 

påvist. Eventuelle slike må ha ligget i haugens nordøstre del, 

der ganggrø:fta :fra krigens dager lå <se side 5). En annen 

mulighet er at selve kammeret har vært gjenbrukt som gravsted og 

haugen så påbygget. En tredje �ulighet er at de ulike lag i 

jordkappen inngikk i haugens opprinnelige konstruksjon. 

Det øverste jord-/sandsjiktet (lag 2) kan være kommet til på 

samme måte. En skal muligens likevel ikke se helt bort :fra at 

åkerjord gjennom århundrer kan har sklidd nedover bakken. Laget 

er tydelig mektigst mot jernbanelinja i nord. Herfra kan det så 

ha glidd videre over toppen og ned langs sørsida, hvor det 

tynner kraftig ut mot haug:foten <se fig.2). Disse masser jevner 

dog ut haugen mot bakken i nord og resulterer i et mindre 

monumentalt preg sett herfra. 

Dersom laget en gang intensjonelt er påfylt haugen, kan en 

blanding av århundrers bekkesig og pløying ha :ført til at 

:forsenkningen mellom gravminnet og bakken mot nord er blitt 

delvis fylt opp og terrenget derfor jevnet ut her. På grunn av de 

mange inngrep rundt haugen, kan ingen av lagene følges ut i 

terrenget omkring, noe som vanskeliggjør en sikker tolkning. 
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Den lille haugen (±ig.2,3, bilde 6,18-20) 

Under storhaugens søndre halvdel lå en lite haug, også denne en 

jorddekket kjernerøye, 1 meter høy med en diameter på omlag 8 

meter. Kjernerøyea besto av en blanding av store rullestein og 

mer ski±rige stein, steinstørrelse omtrent som i storhaugen. Over 

røysa lå en jordkappe, 20 til 40 cm tykk. Denne jordmasse var 

tilsynelatende svært lik både storhaugens lag 4 og sjiktet hvorpå 

haugene hvilte (lag 11). Ved haugens nordende, der jordkappen løp 

ut±orbi steinpakningen og derved lå rett på unden±orliggende lag, 

var det umulig å skille kappe ±ra bunnlag (lag 9 og 11, ±ig.2). 

FIRE GRAVER GRAVFUNN OG DATERING 

Det ble i alt påvist ±ire graver: - ett hellekammer med ubrent 

begravelse, - to sikre branngraver, - samt en mulig rest av en 

tredje sådan. Samtlige skriver seg ±ra eldre jernealder (romertid 

og ±olkevandringstid). <For en mer utførlig beskrivelse av 

gravene, se dokumentasjonadelen). 

Grav I, Hellekammer (se ±ig.2-4, bilde 10-17) 

Sentralt i Sakrishaugen lå et enormt, helleaatt gravkammer. 

Kammeret lå orientert øst-vest. Langs begge langvegger sto 4 

kra±tige ski±erheller, opp til vel halvannen meter høye. De 

dannet et rom på ±em meters lengde og ca.1,30 meters bredde. I 

østgavlen stakk det ut en liggende helle, som et trinn. Inkludert 

denne har ±ull kammerlengde vært 5,80 meter. Dekkheller av ski±er 

dannet tak over kammeret. De opprinnelige gulvforhold var 

vanskelig å avgjøre ved undersøkelsen, da her gjennom tidene har 

vært inngrep og bruk. I±ølge Loranges undersøkelse fra 1878, 

syntes gulvet dengang å ha vært dekket av et lag småstein (se 

a.7). Det kan neppe være tvil om at den mektige Sakrishaugen er

bygget samtidig med dette storbygde hellekammeret. 

Som nevnt foran (side 4-7) var kammeret allerede plyndret da det 

ble oppdaget i 1868. Bonden som da krøp ned skal ikke ha påvist 

noen funn. Lorange foretok i 1878 en opprensking. men fant heller 

ingen spor etter gravgods. 
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Ved undersøkelsen 1988, etter at boss og kvist var lempet ut av 

det åpne kammeret, ble bunnen forsiktig rensket med graveskje. Et 

spinnehjul av kleber dukket fram, dekorert på oversiden med 

strekfigurer av omvendt S-form (bilde 27), likeså et ubrent 

beinfragment. Muligvis lå her framdeles smårester av gravgods. 

Bunnmaaaen ble aå såldet. Resultatet ble ytterlig fire ubrente 

knokler, 12 små fragment av spannformet leirkar (bilde 28) samt 

en antatt knapp til hekteapenne av bronse. 

Vi må anta at kammeret i Sakrishaugen har inneholdt et meget 

rikt gravgods. De sparsomme funn som undersøkelsen brakte for 

dagen er nok sporadiske rester som de tidligere gravrøvere har 

oversett. For osa var funnene likevel viktige. De kan gi 

vesentlige opplysninger om grav og datering. 

De små skårene fra spannformete leirkar gir grunnlag for datering 

av gravleggingen. Spannformete leirkar synes å være tatt i bruk i 

det 4. århundre e.Kr. og forsvinner tilsynelatende ut igjen rundt 

år 600, altså ved folkevandringstidens opphør. I løpet av disse 

årene har form, gods og dekor vært under stadig endring. Perle-

ornering små, runde knopper utført i stempel i lav relieff -

synes å tilhøre de seineste kar. De kan forekomme i linjer, som 

amalere eller bredere båndfelt, eller de kan fylle hele flaten. 

Ifølge både Bø (1931:80 ff.) og Shetelig (1904:199 ff.> finner vi 

perlemotivet først ved eller etter midten av det 6. århundre. Kar 

med heldekkende dekor er trolig yngst og kan ligge nær opptil år 

600 e.Kr. Et eksempel på funn av kar med slike ulike perlemotiv 

ble påvist fra Byrkjehaugen på Voaa. Her lå tre graver atratigra

fisk over hverandre. Karet med flatedekkende perlemotiv lå i den 

yngste grava (Shetelig 1912:90 ff.). 

Fra Sakrishaugena gravkammer framkom 12 små fragment av spannfor

met leirkar. Ett viser at perlefelt har vært oppdelt av linjer, 

et par er uten dekor, blant annet et randskår. (Dekorerte kar 

har gjerne et felt uten dekor ved rand og bunn). Flere akår kan 

være av kar med mer eller mindre heldekkende dekor (bilde 28). 
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Dersom skårene fra kammeret har heldekkende dekor, burde det 

tilsi at graven er anlagt nærmere år 600 e.Kr. Skårene er imid

lertid små. Vi kan ikke med sikkerhet avgjøre om dekoren har 

dekket hele karflaten. Uansett, perledekor generelt synes å ha 

vært på moten i tiden mellom år 550 og 600. Det vi med dette kan 

si med noenlunde sikkerhet, er at Sakrishaugen med sitt enorme 

gravkammer trolig er bygget en gang i løpet av siste halvdel av 

det 6. århundret, kanskje nærmere år 600 enn 550. 

Grav II. Branngrav (se fig.3,5 og bilde 17) 

Direkte under Sakriahaugens kjernerøya lå en branngrav. Grava 

framsto som et opp til 10cm tykt, sirkulært kullflak <diam.1,70m) 

Flaket lå en knapp halvmeter vestsørvest for kammerets vestende, 

under de nedre haugsteinene, dirkete på lag 11. Graven hadde 

ingen spesiell markering, dersom den da ikke er intensjonelt lagt 

i tilknytning til anlegget av storhaugen. 

Fra graven kommer en samling brente bein, små jernfragment, noen 

små bronsefragment, deler av en beinkam samt diverse skår fra to 

ulike spannformete kar. 

Det er igjen de spannformete kar som best kan tidfeste graven. 

Begge karene var meget vakre, av fint, tynt, gulrosa gods og med 

meget forseggjort dekor (bilde 29,30). Øverst sees horisontale 

bånd derunder såkalte hengebuer mens nedre del av karene 

har loddrette eller V-formete linjegrupper. 

Et kar med liknende hengebuer skal være funnet i kontekst som 

ligger nær år 600 <Bøe 1931:83 ff.). Shetelig (1904:194) synes 

helst å ville plassere hengebueelementet til tiden fra 550 e.Kr. 

Ut fra de stratigrafiske forhold må grav II være anlagt før grav 

I. Leirkarenes dekorasjonselement anslår tiden mellom ca. år 550

og 600. Tidsxorskjellen synes ingenlunde å være stor. Det er så

ledes ikke umulig at begge graver har intensjonell tilknytning 

til anlegget av Sakrishaugen. Alternativt utgjør grav II en 

bisettelse utført uten direkte forbindelse med storhaugen. 



Grav III, Branngrav (se fig.3, bilde 18-20) 
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Graven lå samme nivå som grav II, nærmere bestemt direkte på 

lag 11 ( fig.2>, men var dekket av den lille gravhaugen. Brann

flaket var opp til 10cm tykt med en oval utstrekning (ca.lxl,5m), 

orientert øst-vest. Den var dekket av to, tynne skifrige heller. 

I graven lå en samling brente beinfragment, små jernfragment, 

små bronsefragment, deler av en beinkam, del av en sølv fibula 

samt et udekorert, bolleformet leirkar. 

Leikaret (bilde 31) må kunne karakteriseres som et såkalt bolle

formet kar, uten dekor. Kartypen ser ut til forekomme særlig på 

200 og 300-tallet, men også noe tidligere innen romertiden (Bøe 

1931:45 ff.). 

Sølvfibulaen er ganske liten. Kun selve fjæren og litt av bøylen 

var bevart (bilde 32). Eksakt tidfesting er vanskelig, men den 

må ligge innen romertid. 

Fra graven foreligger dessuten en C-14-datering. Denne ga som 

resultat AD 80-320 (kalibrert alder). Dateringen stemmer godt 

overens med det inntrykket gjenstandsmaterialet gir. Graven synes 

trolig anlagt en gang mellom ca. år 100 og 300 e.Kr. 

Grav? IV, Branngrav? (fig.3) 

Under eller i den lille gravhaugens steinfyll, helt mot sør, ut i 

området der riksveien har ødelagt haugene, lå rester av trekull

holdig masse. Kullet lå to meter sørvest for grav III. Bortsett 

fra to ørsmå brente beinfragment (bortkommet), ble ingen funn 

gjort. Kull og jord ble her observert ned mellom steinene i den 

lille røysa, ikke bare på bunnen. Fenomenet ble først oppfattet 

som omroting i samband med veianlegget. Det ble for sikkerhets 

skyld tatt ut en prøve til C-14-datering. Denne ga AD 380-540, 

noe som antyder tilhørighet til slutten av romertid eller 

folkevandringstid. Meget mulig dreier det seg om en tredje 

branngrav, anlagt enten i samband med den lille haugen, eller 

sekundært satt ned i denne (kull også� røysmassen). 
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ØVRIGE STRUKTURER OG FUNN

I storhaugens jordkappe <lag 4) ble det gjort funn av et par 

kniv/saks- blad og nagler. Tilsvarende i den lille haugen lå noe 

små leirkarskår (i lag 9). Enkelte spredte dyreknokler lå også i 

haug±yll eller utenom strukturene <se forøvrig ±unnlisten). 

Halvsirkelformet steinleqning <se fig.3, bilde 21-23) 

Under gravanleggene lå et 20 cm tykt jordsmonn (lag 11, fig.2). 

Herunder lå en halvsirkel±ormet steinlegning, nøyaktig lagt med 

gjennomgående rektangulære stein, opp til halvmeteren store. 

Diameteren på anlegget har vært 12-13 meter. 

Den stratigrafisk ovenforliggende romertidsgraven tilsier at 

steinringen må være fra romertid eller eldre. En av de underlig

gende kullgroper synes også å være ±ra romertiden, sågar noen

lunde jevngammel med graven. Dersom dateringen er korrekt, må 

sirkelen være anlagt innen denne begrensete periode. Det kan da 

se ut som alle disse tre strukturer er bygget i løpet av tiden 

omlag 100 til 300 e.Kr. 

Enkle ateinlegninger var ikke uvanlig aom gravmarkeringer i eldre 

jernalder. Hvorvidt denne ringen har hatt en slik funksjon, er 

uvisst. Uvisst er det også hvorvidt den aldri ble fullført eller 

ble ødelagt av seinere tids aktiviteter. Noen grav er ikke påvist 

i samband med sirkelen, dersom da ikke struktur J, eller den 

lille steinsamlingen skulle være rester av en slik. 

Kullgropene og ildstedene <fig.3, bilde 23,24) 

Ti kullgroper/ildsteder/nedgravninger lå direkte på undergrunn

grusen eller nedgravd i denne. Noen inneholdt skjørbrente stein. 

I tre stykker ble det funnet brente beinfragment (dyr,fugl). 

C-14-dateringer fra to av gropene ga henholdsvis AD 130-330 og

BC 1880-1630. Gropene/ildstedene er neppe graver. Hvorvidt det 

dreier seg om mer verdslige aktiviteter eller om bålbrenning og 

matlaging har foregått som del av begravelsesritualer� er uvisst. 

Aktivitetene synes å ha foregått over et langt tidsrom. 
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T R A D I S J O N G R A V O G G R A V P L A S S 

Tidligere grov en gjerne ut gravhauger ved å bore seg ned i 

sentrum på raskest måte i håp om å finne en rik grav med 

verdi±ullt gravgods. Etter hvert har en innsett at de fleste 

større hauger kan inneholde flere graver, påbygninger og 

ombygninger fra ulike tider. I mange tilfelle finnes dessuten 

forhistoriske bosetningsspor under det hele, spor i form av hus, 

åkre, ardfurer og annet. 

ALLTID GRAVPLASS?

De eldste sporene under haugen lå direkte på eller nedgravd i 

undergrunnsgrusen. Det dreier seg om kokegroper, ildsteder og en 

ubestembar nedgravning. Fra to groper foreligger det radiologi

ske dateringer som har gitt indikasjoner på bruk henholdvis ved 

overgang stein/bronsalder (BC1880-1630) og i romertid (AD130-

330). To prøver er lite og må tolkes med forsiktighethet. De an

tyder likevel aktivitet på stedet i lang tid før gravanleggene. 

Flere av ildstedene og kokegropene inneholdt knyttnevestore, 

skjørbrente stein, såkalte kokstein (nyttet til både koking og 

steiking). Fra tre av strukturene ble det dessuten funnet brente 

bein (pattedyr og fugl). Mest sannsynlig dreier det seg om 

verdslige, dagligdagse matlagingssyaler utført av folk som hadde 

sitt bosted på Lydvo. Det skal likevel ikke utelukkes at det 

kan dreie seg om handlinger utført i mer rituell sammenheng, 

kanskje som ledd i begravelsesritualer. 

På undergrunnsgrusen lå også den halvsirkelformete steinlegnin

gen, dog stratigrafisk over gropene F og G. Med en romertidgrop 

(grop G) under seg og en romertidsgrav (grav III) over, må 

nødvendigvis steinsirkelen være et romertidsanlegg. Det er ikke 

urimelig å anta at den kan ha vært en gravmarkering, enten aldri 

fullført, eller ødelagt av seinere aktiviteter. Ingen grav synes 

imidlertid å kunne settes i sammenheng med denne (også ødelagt?). 
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Mellom disse strukturene og gravminnene over, lå et 20 cm tykt 

Jordsmonn. Jorda kan være resultat av en periode med dyrking og 

jordbruksvirksomhet. Det kan også være dannet på annet vis. 

Både branngraver og hauger synes lagt umiddelbart� dette 

jordsmonnet. Eldet er grav III, en branngrav fra romertiden. 

Trolig ble den lille gravhaugen nå reist før den noe yngre grav 

IV ble sekundært nedsatt i haugfyllen. Dersom grav IV mot 

formodning har ligget under røysa, må småhaugen være reist først 

etter denne gravleggingen. I så fall må romertidsgraven opprin

nelig ha ligget uten synderlig markering (den var dekket av et 

par heller) og kanskje tifeldig seinere ha endt under haugen. 

Førstnevnte tolkning synes, ut fra de sannsynlige funnforhold, 

mest troverdig. 

Tilsynelatende litt yngre enn grav IV, er grav II, en branngrav 

fra folkevandringstid, beliggende direkte under den store haugen. 

Sakrishaugen med sitt enorme hellekammer, datert til slutten av 

folkevandringstid, er altså bygget over både grav II og den lille 

haugen med eine to graver. Hvorvidt kjempehaugen er reist som 

markering for både kammer og grav II� er uvisst. Kanskje har 

branngraven ført en mer anonym tilværelse før haugen ble oppført. 

Sakrishaugene plassering er neppe tilfeldig. Den må være valgt 

med omhu. Gravlegging synes å ha århundrers tradisjon på stedet 

før storhaugen ble reist. Det er heller ikke usannsynlig at 

haugen er blitt påbygget seinere i jernalderen. 

KVINNE ELLER MANN? STILLING OG STAND 

Kjønnsbestemmelse av graver bygger tradisjonelt på den antakelse 

at kvinner og menn har fått med seg ulike typer gjenstander i 

graven. Analyse av beinmateriale kan også benyttes. Gravgodset 

fra grav II sier lite om de gravlagtes kjønn. Sølvfibulaen fra 

grav III leder umiddelbart tankene hen mot en kvinnes utstyr, 

Slike nåler synes imidlertid også å ha vært båret av menn. 

Ingenting kan sies angående den mulige grav IV. 
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De sparsommelige funnrestene fra Sakrishaugens gravkammer er for 

fragmentariske til å kunne trekke sikre slutninger vedrørende 

kjønn. Et antatt rikt og sammensatt gravgods synes for lengst å 

være forsvunnet. Spinnehjulet antyder likevel en kvinnes begra

velse. Har en kvinne i så fall regjert her alene? Det mektige 

kammeret tilsier at graven vel kan være tiltenkt flere individer. 

Kanskje har mann og hustru blitt stett til hvile sammen? 

Skal en dømme etter storhaugenes gravutstyr generelt, synes det 

å være velstående mennesker som har blitt gravlagt på denne 

måten. Vi aner konturene av et samfunn der ledende personer ble 

vist stor ære. I eldre jernalder synes det dessuten å være 

noenlunde lik andel kvinner og menn som har blitt gravlagt i 

slike monumenter. Om dette reflekterer kjønnenes stilling og 

status i datidens høyere sosiale samfunnslag, er ikke sikkert. 

Avgjørende kan ha vært ektemakes, foreldres eller slektens 

posisjon <Ringstad 1988:19). 

NAVN OG SAGN 

Navnene på storhaugene kan i mange tilfeller fortelle noe om 

forestillinger og mystikk forbundet med gravminnene, om det for

hold vanlige folk har til haugene. Nærmere halvparten av stor

haugene på Vestlandet har et egenavn knyttet til seg. Foruten 

navn, er de også ofte tilknyttet sagn og historier. <Ringstad 

1988:14). Sakrishaugen har både sitt egenavn og sitt sagn: 

Det fortelles at Lydvo en gang var prestegard. Presten skal ha 

bodd der da kirken ble bygget i 1270-årene. Han hadde to paktere, 

Sakris og Einar. Da de døde lot presten dem hauglegge den ene 

i Sakrishaugen, den andre i Einarhaugen (Kindem:1935:251). 

Etter at kristendommen ble innført var det helt vesentlig å få 

de døde i vigslet jord. At så selveste presten skulle ha gjort 

noe så utrolig som å hauglegge sine to paktere, må ansees som en 

god historie, dog neppe med hold i virkeligheten. 
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Det er rimelig godt belegg zor å mene at Sakrishaugen ble opp-

ført mot slutten av folkevandringstiden en gang i løpet av 

siste halvdel av 500-tallet, kanskje helst nærmere år 600. Stor

haugen var lagt direkte over en rekke eldre graver samt en mindre 

gravhaug. Stedet har utvilsomt hatt tradisjon som gravplass lenge 

før Sakrishaugen ble reist. En slik tradisjon kan her føres til

bake til det første århundret av vår tidsregning. 
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U N D E R S 0 K E L S E N D O K U M E N T A S J O N 

FRAMGANGSMÅTE OG PRAKTISKE PROBLEMER - KORT SKISSERT

Den store haugen med sin bratte form og inneklemte beliggenhet 

resulterte i en del problemer av ren praktisk art. Den var rett 

og slett vanskelig å "angripe". Jernbanen _. veien og huset gjorde 

det umulig å komme til fra disse tre kanter. Tilkomstmuligheter 

var det kun fra vest. Det var også bare her på jordet i vest at 

masser kunne midlertidig deponeres, biler _. maskin og utstyr 

parkeres og plasseres. For i det hele tatt å kunne gjennomføre 

undersøkelsen _. måtte en derfor ty til kompromisser. De mer 

ideelle metoder måtte fravikes. 

En innledende testsjakt i haugens sørvestre del antydet et opp 

til 2 meter tykt jordlag over en kjernerøya. Det sa seg selv at 

det ville være umulig å ha en gjennomgående profilbenk stående. 

For det første ville de tørre massene og fornminnets dimensjoner 

tilsi at sammenrasing ville skje lenge før bunn-nivå var nådd. 

For det andre ville det da være umulig å grave ut halvdelen be-

liggende bak profilbenken _. enten en gjaldt nordre del mot 

jernbanen eller østre mot huset. 

Valget ble så først å fjerne jordkappen på haugens ene halvdel og 

dokumentere jordprofilen over røysa. Deretter ble jordlagene på 

den andre halvdelen fjernet _. slik at hele kjernerøysa ble 

framrenset og dokumentert i plan. En gikk så tilbake og grov ut 

halvdelen av selve kjernerøysa. Snittet som framkom gjennom denne 

ble tilsvarende dokumentert og satt sammen med snitt-tegning av 

jordprofilen. Til slutt ble så røysas andre halvdel utgravd. 

Jordkappe og røys ble gravet med maskin. Gravkammer _. branngraver 

og andre strukturer ble fingravd. massene herfra såldet og fore

komstene dokumentert. Av praktiske grunner var den eneste mulig

heten å begynne med den vestre haugdelen for deretter å ta den 

østre. Hovedsnittet ble altså lagt tilnærmet nord-sør, fra jern

bane til riksvei. Et 20cm tykt jordlag under gravminnet ble så 

fjernet. Under dette lå ytterlige strukturer. 
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Gravemaskin ble hele tiden nyttet. Den gikk, med få avbrekk, mer 

eller mindre kontinuerlig fra morgen til arbeidsdagens slutt. 

Massene ble midlertidig deponert på jordet i vest. Når disponi

belt område var oppfylt, ble massene hentet med lastebil. Flere 

fulle bil-lass ble fjernet hver eneste uke. Utgravningen foregikk 

med høyt tempo. 

ARBEIDETS GANG TRINN FOR TRINN 

Før selve utgravningen kunne påbegynnes, måtte de mange og 

flotte løvtrærne som vokste på haugen hugges ned <bilde 1,2). 

Dette ble gjort i regi av grunneier og vegvesen. Deretter ble 

kammeret tømt for kvist og boss (kammerets vestre halvdel sto 

åpent etter tidligere inngrep, dekkhellene her var fjernet, se 

omtale side 5). 

Som nevnt foran, måtte hovedprofilen, av praktiske årsaker, 

legges nord-sør. En hjelpeprofil ble også konstruert langs øst

vest-aksen, ved langs denne linja å nivellere haugens overflate, 

kjernerøysas overflate og bakkenivåets overflate. Hellekistens 

sørvegg ble også prosjisert inn (se fig.1>. 

Jordkappen på haugens vestre halvdel ble fjernet med maskin. 

Samtidig måtte de mange dyptgående trerøtter fjernes. Disse 

strakk seg ned mot kjernerøysa, men ikke ned i denne. Ved bort

graving av jordmassene var en hele tiden oppmerksom på muligheten 

for sekundærgraver nedsatt i haugfyllen. Slike ble ikke påvist. 

Vestre halvdel av kjernerøysa ble framrenset i plan. Profilsnit

tet nord-sør gjennom jordkappen ble dokumentert (fig.2, bilde 3>. 

Jordkappen ble så fjernet på haugens østre del, slik at kjerne

røsya i sin helhet kom fram. Steinene som utgjorde ytterkantene 

ble tegnet, likeså markerte og større stein i røyspakningen. En 

kvadratmeterrute ble også tegnet i målestokk 1:20 < rute 50x53y, 

målt fra sørvesthjørnet). Resten av røyses overflate er skissert 

kun som signatur (fig.3, bilde 4,5). 
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En returnerte deretter til vestre del og grov ut halve kjerne

røysa. Profilsnittet som framkom ble tegnet og satt sammen med 

den ovenforliggende jordprofil (fig.1,2, se også bilde 6-9). 

Turen kom så til selve gravkammeret. De resterende dekkhellene 

ble fjernet. Massene i bunnen ble såldet. Enkelte gjenstandsfunn 

framkom. Vegghellene ble heist ut med maskinkraft (se bilde 9, 

for ulike detaljer av kammeret se fig.4 og bilde 10-17>. Bak 

hellene, langs kammerets langsider lå en fin oppmuring av større 

steinblokker (se fig.2 og bilde 16). Oppmuringen inngikk som en 

del av kjernerøysa. 

Da kammeret var undersøkt tok en fatt på østre del av kjernerøysa 

og grov ut denne på samme måte. Steinene ble fjernet med maskin, 

bunnen renset opp med krafse. 

Under fjerningen av røysa ut mot riksveibanen kom det fram jord 

der en kun forventet stein tilhørende kjernerøysa. Det viste seg 

å være en mindre gravhaug med både steinkjerne og jordkappe, 

hvorover selve Sakrishaugen var bygget. Den var sterkt ødelagt av 

veien i sør. Som den store, ble denne lille haugen renset fram i 

plan og snitt <snitt fig.2, forøvrig bilde 18,19}. Småhaugen 

skjulte en branngrav (fig.3, bilde 20), muligens to. Også direkte 

under selve Sakrishaugen lå en branngrav (fig.6, bilde 7 og 17 

hvor den sees som et mørkt område på bakken). 

Branngravene under hovedrøysa <grav II) og den lille røysa (grav 

III) lå stratigrafisk på samme nivå på et 20cm tykt, mørk 

brunt jordlag, mens grav IV hadde en noe usikker kontekst. Dekket 

av nevnte jordsjikt lå en halvsirkelformet steinlegning (fig.3 

og bilde 21,22) som ble renset fram med krafse. På og nedgravd i 

undergrunnsgrusen framkom dessuten en rekke ildsteder og koke-

groper alle ble utgravd for hånd og fyllmassen herfra såldet 

i vann (fig.3, bilde 23,24). Da disse strukturer var ferdig 

undersøkt, lot en maskinen skrape av et siste lag for å sikre seg 

at intet mer var å finne i bakken på stedet. 



23 

BESKRIVELSE AV DE ULIKE STRUKTURER OG FENOMEN 

STOR OG LITEN HAUG - OPPBYGNING OG LAGBESKRIVELSE 

Sakrishaugen var en jorddekket kjernerøys. Sentralt i røysa lå 

et enarmet hellekammer. Under røysa lå en branngrav. 

Den store haugen var bygget over en mindre, også denne en 

jorddekket kjernerøys. Den lille haugen skjulte en, muligens to 

branngraver. Under haugene lå flere strukturer. 

VEDRØRENDE LAGBESKRIVELSER, SE HOVEDPROFILEN, FIG.2. 

LAG 1 Gravtorv, ikke stort mer enn 7-8 cm tykk på det tykkeste. 

LAG 2 Gråbrun, grusholdig, sandet masse. En del spredte, mindre 

steiner, opp til 7-8 cm størrelse. Mot jernbanen i nord syntes 

laget å øke i mektighet, mens det mot riksveien i sør tynnet 

kra�tig av. 

LAG 3 Lys gul, finkornet sand, tilnærmet steinfri. Laget er mer 

finkornet enn lag 2, lysere på farge og langt mer homogent i

konsiaistens. Mektigheten er mer jevn over hele haugen, dog 

mektigst over haugens topp. 

LAG 4 Mørk brun, hardpakket, humusholdig, noe skifergrusholdig. 

Laget dekker hele kJernerøysa. I motsetning til lag 3, synes 

dette laget å være ganske tynt over haugens høydepunkt, mektigere 

nedover sidene. Enkelte, spredte kullfragment ble observert. De 

jerngjenstander som ble funnet i haugfyllen, lå i dette laget. 

Lag 2,3 og 4 utgjør Sakrishaugens jordkappe. 

LAG 5 Lysbrun, sandholdig masse, tydelig omrotet. Massen er 

trolig en blanding av lag 2,3 og 4 pluss eventuell nyere 

påfylling. Det lå dels over de resterende dekkheller, dels ned 

mot kammerets vestre del, der det sto åpent. Laget må sees som 

resultat av de tidligere inngrep som er gjort for å komme ned i 

kammeret. Jord, kvist og boss er også i seinere tider fylt på 

her, og lå dels iblandet, dels over laget. Omrotete masser. 
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LAG 6 tilsvarer kjernerøysa i den store haugen. 6a er et lag 

med mindre {10 til 20 cm store>, flateaktig, skifrige stein. 

Disse ligger øverst i røysa og danner en fin og jevn overflate. 

6b er større stein, vel 30 cm store, med både mindre og større 

eksemplarer. Mange er noe skifrige og er gjennomgående noe 

mindre avrundet enn profiltegningen gir inntrykk av. <Med unntak 

av oppmuringen langs kammerveggene og enkelte, markert store 

stein, er ikke røysa eksakt gjengitt på fig.2 kun skissert. 

Forholdene er de samme for lag 6a. For et mer eksakt inntrykk, se 

bilde 9). De større blokkene langs kammersidene, derimot, er 

nøyaktig avtegnet, likeså større blokker i røysa. 

"LAG" 7 Gravkammeret med sideheller og dekkheller. (se egen 

beskrivelse i neste avsnitt). 

LAG 8 Brunliggul sand og grus. Øvre del må være omrotet 

og/eller sekundært tilført ved tidligere inntrengen i kammeret. 

Her var nyere tids skrot iblandet massene. Helt mot bunn virket 

massen mer fast og homogen. Denne nederstliggende grusen ble 

såldet og funn ble gjort. Mulig rest av opprinnelig bunn. 

LAG 9 Den lille haugens jordkappe. Mørk brun, hardpakket, 

humusholdig masse, noe skifergrusholdig. Enkelte spredte tre

kullbiter. Laget er svært likt lag 4. Laget er også likt lag 11. 

Ved 46 til 47x, der jordkappen løper ut forbi røysa under, er det 

umulig visuelt å skille lag 9 og 11 fra hverandre. 

LAG 10 Kjernerøysa i den lille haugen. Steinene her er delvis 

av noe annen type enn i den store haugen. En del er mer avrundet 

og jevne i kantene, mer rullesteinsaktige, forøvrig lik røysmas

sen i stor haug. 

LAG 11 Mørk brun, fast, noe humusholdig, noe skifergrusholdig 

masse av samme type jordsmonn som lag 4 og 9. Enkelte, spredte 

trekullbiter. Tykkelsen varierer fra 15 til nærmere 20 cm. Begge 

haugene lå stratigrafisk� dette laget, likeså branngrav II og 

III. Grav IV mer usikker kontekst.
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LAG 12 Brun, skifrig grus. Tykkelaen varierer, men er gJennom

gående 4 til 6 cm. Atskillig mer grusholdig enn lag 11. 

LAG 13 Tynn, gulaktig, sandstripe, kun l-2cm tykk, minner om 

overskylling. Altså trolig dannet ved oversvømming av stedet. 

LAG 14 Gul til gulbrun skifrig grus, naturlig undergrunn. 

NB! Det ble tatt et stikk for å se på jordsmonnnet nedover. Det 

syntes å være flere lag vekselsvis med gul finsand/overskyllinger 

og den noe grovere fylittgrusen. Naturlig dannet. 

LAG 15 Grå finsand. Må være fyllmasse i samband med anlegg av 

Riksveien. Ved 40x så en tydelig hvordan veiarbeidene hadde 

skåret seg inn i haugfylla. Her var svært omrotet og uryddige 

forhold. Det var akkurat i denne grenseovergangen trekullhorison

ten tolket som en mulig branngravrest (grav IV) lå. Grenseover

gangen lag 15/haug er markert med zig-zag-strek. 

LAG 16 Gråbrun grus, noe skifrig. Også denne linsa må sees som 

resultat av veianlegget. Verken lag 15 eller 16 har således noe 

som helst med gravanleggene å gjøre. Begge er påfylt i samband 

med byggingen av riksveien. 

LAG 17 Helt nord i profilen, inn mot området for jernbanelinja, 

dukket det fram noen stein øverst i lag 3. Grensen mellom lag 2 

og 3 var uklar og omrotet ved steinene (avmerket med zig-zag

grense), noe som kunne tyde på at de var gravd ned her. Steinene 

kunne følges fra utgravningsfeltets nordgrense og en meter 

sørover. De fortsetter inn under jernbanelinja. Intet spor av 

kull i samband med fenomenet. Tilsynelatende uviss funksjon. 

IÆølge grunneieen, skal det dreie seg om en veite. Tilsvarende 

steinsatte grøfter skal finnes med ujevne mellomrom under jern

banelinja bortover. Det dreier seg altså høyst sannsynlig om 

dreneringarenner anlagt i samband med jernbanen. En slik tolkning 

lyder rimelig. Terrenget heller nedover fra nord mot sør. Drene

ring er nødvendig for å lede vannet under og forbi jernbanelinja. 
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GRAVENE 

GRAV I GRAVKAMMERET (Fig.2-4, bilde 10-17J 

Noenlunde sentralt i den store haugen, litt mot nord, lå et meget 

stort, hellesatt gravkammer, orientert øst-vest. 

Langa hver av langveggene sto fire, loddrettstående skiferheller, 

firsidige, fint tilskåret og nøyaktig tilpasset hverandre. 

Et par heller hadde seget noe. Tykkelsen var omlag 10 cm, bredden 

fra 0,80 til 1,80 cm, høyden fra 1,10m til vel 1,60m. De to 

østligste hellene på begge sider av kammeret var laverere enn de 

øvrige. Deres plassering skilte seg ut ved at de sto 40 cm over 

bunnnivå. Toppen løp i flukt med de øvrige (se fig.4). Fra disse 

hellene og videre mot øst var det dessuten lagt en vannrettlig

gende helle. Den lå 65 cm over bunnen av kammeret, fint tilpasset 

mellom sidehellenes siste 10 østlige cm. Den hadde altså en 

bredde lik kammerets indre bredde (1,30m), lengden var 90 cm. 

Hella lå som et trappetrinn ut av kammeret mot øst. 

Lorange nevner at samtlige heller var av skifer med unntak av 

nr.2 fra øst i nordveggen (se side 7). Han skriver også at det i 

sørveggen kun var tilbake 3 av hellene, at en måtte være bort

±ørt. Begge diaae iakttakelser var �eil. Langs sørveggen sto alle 

4 heller på sin plaass. Hella i nordveggen, som han hadde antatt 

å være av gråstein, viste seg å være av ski�er, som de øvrige. 

Årsaken til at den umiddelbart aå annerledes ut var et utenpålig

gende uttellingslag. 

Måler en kammeret ut fra det areal sidehellene dekket, ville 

lengden bli Sm. Vi må imidlertid anse at "trappa" lnngikk i 

kammerets konstruksjon, hvilket vil gi det en lengde på hele 

5,80m. Bredden innvendig var ca. 1,30m. Dessverrere var begge 

gavlender sterkt ødelagt av tidligere inngrep. Det kunne derfor 

vanskelig avgjøres hvordan kammerets kortender har vært kon

struert, bortsett fra detaljen med ''trinnet" som kunne obser

veres i øst. 
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Kammeret har hatt tak av store skiferdekkheller. Ved under

søkelsen var dissse fjernet i vest, slik at kammeret her sto 

åpent (se side 5). Over østre halvdel lå de framdeles på plass, 

dog brukket, svært forvitret og delvis rast inn i kammeret. (se 

hovedprofilen, fig.2, fig.4, bilde 11,12). Største mål må ha vært 

minst 1,80 (se innrast helle medkommet på profil, fig.2). 

Inn mot kammeret, langs utsiden av sidehellene, var det utført en 

meget forseggJort oppmuring av store steinblokker, opp til 1,30m 

lange og 40 cm brede (fig.2, bilde 6,16). En av disse blokkene 

viste seg å være en såkalt gropastein. Den hadde 11 skålgroper 

hugget inn på sin ene flatside. Gropene ble først observert etter 

at steinene var fjernet. Det er derfor uvisst hvilken av steinene 

i muren det dreier seg om. (se fig. 7 og bilde 25,26). 

Ved sin undersøkelse i 1878 hadde Lorange observert at gulvet 

syntes å være dekket av et lag småstein. Ved undersøkelsen 1988 

lå det mye grus og sand i bunn, opplagt omrotet på grunn av sin 

sekundære bruk som skytestilling under krigen. Det var ingen tegn 

på steingulv. Trolig er Loranges observasjoner riktige. 

Kammeret skriver seg fra folkevandringstid, se forøvrig under 

datering foran. 

GRAV Il BRANNGRAV (fig.3,5, bilde 7,17) 

Rett under steinene i den store røysa, direkte på det brune 

jordlaget hvorpå haugene hvilte <lag 11, fig.2), en knapp 

halvmeter vestsørvest for kammeret, lå et sirkulært brannflak. 

Flaket hadde en tykkelse på ca.lOcm, og en diameter på 1,70m. 

Massen var fettet og sterkt trekullholdig. Gravgodset lå spredt 

og kmuet. All maase herfra ble såldet. 

Graven hadde ingen synlig markering, dersom da ikke selve 

Sakrishaugen var denne markeringen. Steinene fra røysa aver 

hadde presset seg godt ned i kull-laget. 

Datering er folkevandringstid, se forøvrig under datering foran. 
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GRAV III BRANNGRAV <fig.3, bilde 18-20) 

Også denne grava lå direkte på lag 11, men var dekket av den 

lille haugen. Den framsto som et ovalt, øst-vest-orientert brann

flak, 1,5m langt og lm bredt. Tykkelsen var 8-lOcm. Massen, som 

var fettet og kullrik, ble såldet. Gravfunnene lå spredt og var 

knust. Størstedelen av kullflaket var dekket av to tynne, ganske 

forvitrete og oppsprukne skifrige heller. 

Datering. T-8213: 1830 % 80 BP (AD 80-320). 

GRAV ? IV REST AV BRANNGRAV? {fig.3) 

To meter sørvest for grav III, også muligens dekket av den lille 

røysa, helt ut i veifyllingen, ble det observert et lite område 

med trekullholdig masse. Et par små brente beinfragment (bortkom

met) ble påvist, forøvrig ingen funn. Konteksten er dårlig da 

området her ute ved veien er ganske ødelagt. Det er derfor uvisst 

hvorvidt kullet opprinnelig har vært dekket av haugen, eller om 

det kan være sekundært nedsatt i haugfyllen. Kull ble nemlig 

observert også ned mellom steinene i den lille kjernerøysa. 

Datering. T-8214: 1610 � 70 BP CAD 380-540). 

HALVSIRKELFORMET STEINRING Cfig.3, bilde 21-23) 

Steinringen kom første gang til syne da området utenfor haugen i 

sørvest ble rensa opp for hånd. Det framkom her tre/fire stein, 

fint lagt på rekke. Steinene syntes å fortsette inn under haugen. 

Det var på dette tidspunktet ikke klart at de stratigrafisk lå 

under et lag <lag 11) hvorpå haugene hvilte. Lag 4, nedre del av 

røysas jordkappe, og lag 11, jordlaget som kjernerøysa lå på,. 

var svært like og vanskelig å skille fra hverandre, der da ikke 

røysesteinen skilte de. 

Steinlegningen lå altså stratigrafisk under lag 11 (se fig.2>. 

Den lå direkte på den gulaktige skifrige undergrunnsgrusen og 

kunne følges i en perfekt halvsirkel. Steinene lå fint tilpasset 

hvarandre, kant mot kant, hadde noe avrundete kanter, toppen var 
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av�latet og størrelsen 30 til 50 cm. Halvsirkelen stoppet like 

brått som den begynte. Hvorvidt den aldri var blitt fullført 

eller seinere ødelagt, er uvisst. 

Et par meter innenfor steinsirkelens nordvestre del lå det en 

liten samling stein også disse lå� undergrunnsgrusen, altså 

stratigrafisk på samme nivå som sirkelen. Det ble antatt at det 

kunne dreie seg om en grav, muligens med tilknytning til ringen. 

Steinene ble derfor forsiktig fjernet og bakken under undersøkt, 

uten at det kom fram verken kull eller andre tegn på gravlegging. 

Steinene kan være tilfeldig tilkommet. 

ILDSTEDER/KULLGROPER OG NEDGRAVNING (fig.3, bilde 23,24) 

En rekke ildsteder og kullgroper ble påvist beliggende dels på, 

dela nedgravd i undergrunnen. Størrelse og type varierte, fra 

ganske uanseelige til tydelige og markerte nedgravninger inne

holdende kraftig kull-lag og skjørbrent stein. Strukturene kan 

skrive seg fra ulike tidsrom, noe dateringsresultatene av grop F

og G antyder <henholdsvis sen-neolitisk/bronsalder og eldre jer

nalder, se forøvrig under datering). 

Struktur A Ildsted 

Tilnærmet sirkulært, kullholdig flak, 65-70cm diameter, 5-6 cm 

tykt. Tynne, avspaltete kullbiter, opp til et par cm lange. Et 

par/tre skjørbrente stein ble påvist, dessuten to små, brente 

beinfragment <rovdyr, fugl). Ildstedet lå entydig� bakken. 

Struktur B Ildsted/kullgrop 

Svakt nedskåret i grusen, 4-5 cm dyp, 70 cm i diameter, inne

holdende kullholdig masse sammenblandet med skjørbrent stein. 

Struktur C Ildsted/kull%lak 

Tynn, sirkulær kullhorisont, kun et par cm tykk, diameter på 65 

til 70cm, beliggende� undergrunnsgrusen. Ingen funn av 

skjørbrente stein. 
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Struktur D Ildated/kulllgrop 

NedskJæring i bakken, umiddelbart nord for C. Dybde 10 til 15 cm, 

±ylt med kullblandet sandet masse og mye skjørbrent stein, dels 

iblandet kullmassen, dels som eget steinlag over kullet. Tverr

mål ca.70cm. Mindre kullholdig enn øvrige kullgroper/ildsteder. 

Struktur E Ildsted 

Tilnærmet sirkulært, 90cm diameter, 5 til 6 cm tykt kull-lag 

iblandet mye skjørbrent stein <tildels fullstendig istykkerbrent 

og oppsprukket). Ikke nedgravd, ligger Q.s. bakken. 

Struktur F Ildsted/kullgrop (fig.6, bilde 22) 

Markert kullgrop, lm diameter, gravet 20-25cm ned i bakken. Inne

holder mye kull, tildels store biter og mye skjørbrent stein som 

dels er iblandet kull-laget, dels ligger som et kompakt lag over 

kullet. Gropa lå entydig klart stratigrafisk under steinrekka, 

den hadde sågar et dekke av gul undergrunnsgrus mellom seg og 

steinrekka. C-14-datering, bunn av gropa. T-8215: 3420 � 90 BP, 

<BC 1880-1630). 

Struktur G Ildsted/kullgrop (±ig.6, bilde 22,23) 

Kullgrop, lm diameter, gravet 20cm ned i bakken. Bunn og sider 

jevnt avrundet. Langa her lå en 5 til 10 cm tykt kullhorisont 

langs kantene, derover fylt med skjørbrente stein (se snittteg

ningen). Langs kantene øverst kunne observeres et delvis 

sammenhengende trekullstykke med sirkulært avrundet kant <rest 

av nedsatt trekar??). Nedover mot bunnen kun mindre trekull

fragment. Gropa lå direkte under steinringen, uten spor av under

grunnsgrusen mellom seg og steinringen over, alik som grop F. 

C-14-prøve uttatt fra ett sammenhengede trestykke fra kanten

avgropa. T-8216: 1790 ± 70 BP <AD 130-330). 

Struktur H Kullplett 

Sirkulær kullplett, 30cm diam. 2-3 cm tykk, beliggende Q.s. bakken. 

Inneholdt kun kullblandet maeee. Ingen bein eller skjørbrente 

stein. 
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Struktur I Ildsted/kullplett 

Tilnærmet sirkulært kullhorisont iblandet skjørbrente stein, 

diameter 35-40cm, 2 til 3 cm tykk, beliggende� bakken. 

Struktur J Nedgravning 

Oval nedgravning, bredde opp til 1,10m, lengde ca.2m, dybde 15 

til 20cm. Flat bunn. Fyllmassen var tilnærmet lik lag 11 over, 

både på farge og konsistens, kanskje svakt lysere. Ingen funn, 

Funksjon uviss. 

SKJ.LGROPSTEIN (fig.7, bilde 25,20> 

Steinblokken inngikk i muren utenfor hellene langs kammerets 

lengvegger. Den ble tilfeldigvis oppdaget av grunneier som hadde 

lagt merke til de spesielle gropene på steinen der den lå i 

avfallshaugen. Trolig har blokken ligget med gropene vendt ned, 

slik at de ikke ble observert da maskinen heiste steinene vekk. 

Skålgropsteien var en tjukk blokk av glimmergneie med rettskårne 

sider og jevne overflater. Den målte 80 x 90 cm og var 20 cm 

tykk. På den ene �latsiden var det hugget inn 11 små skålgroper, 

1 til 1,5 cm dype, 4 til 5 cm i diameter. 
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FUNNLISTE 

Sakrishaugen, Lydvo gnr.37/1, Voss, Hordaland 

Museumsnummer B-14491,-92,-93,-94 

B-14491: GRAVKAMMER (GRAV I), ubrent lik.

SKAR AV SPANNFORMET LEIRKAR, 12 STK, asbestmagret. 
(2 randskår og 4 skår er udekorert, 1 skår har rester 
av horisontal og vertikale striper pluss perler? 5 skår 
har perle-/knottedekor, muligvis heldekkende, skårene 
for små til å si dette sikkert. 

SPINNEHJUL AV KLEBER, diameter 3,5 cm, hvelvet over 
flate, svakt hvelvet underside. Dekor: doble streker 
med omvendte S-formete avslutninger radiært ut fra 
midten. 

KNAPP TIL HEKTESPENNE? BRONSE, rundt, :flat med "stilk". 

KNOKLER AV MENNESKE. UBRENTE, 5 STYKKER. 

B-14492: BRANNGRAV (GRAV II). 

SPANNFORMETE LEIRKAR, 2 STYKKER. 

KAR 1: Diverse skår,delvis limt sammen, høyde 14 cm, 
diameter ved munning 13-14 cm. Hengebuedekor øvre del av 
buk, lodrett stripedekor nedre del.(Striper, stempel). 
Grårosa, tynt, fint gods. 
KAR 2: Diverse skår, delvis limt sammen, høyde 13,5 cm, 
diam.uviss. Hengebuedekor øvre del buk, V-formet 
stripedekor nedre del. Stripe- og buedekor også under 
bunnen. (Striper og stempel). Grårosa, tynt, fint gods. 

BEINKAM, 25 små fragmenter. Jernnagler gjennom plate. 
Stripe- og sirkeldekor på plate. 

BRONSEFRAGMENTER, liten samling bitte små, flate biter. 

JERNFRAGMENT. lite fragment, rundt tverrsnitt, bøyd, med 
lite hode i ene enden. 

BRENTE BEIN. samling av relativt små fragmenter. 
Ca. 120 gram. 



B-14493: BRANNGRAV <GRAV III). 
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LEIRKAR, bolleformet, rundbuket med innknepet hals og 
utvidet rand. Udekorert. Limt sammen til tilnærmet helt 
kar. Høyde 13,5cm, diam. ved munning 13 cm.Grårosagods. 
Kun 3 små skår ikke tilpasset, noen skår mangler. 

FIBULA. SØLV. Fragment med fjæringssystemet. Fibulaen 
må ha vært ganske liten. 

BEINKAM, 3 fragment av platen med rester av gjennom 
gående jernnagler og innrisset stripedekor. 

BRONSEFRAGMENTER, liten samling bittesmå, flate biter. 

JERNFRAGMENTER, et par ørsmå porøse biter, oppløst 
ved konservering. 

BRENTE BEIN, samling relativt små Eragment, GO gram. 

B-14494: FUNN UTENOM SELVE GRAVENE.

1> KNIV-/SAKSBLAD MED DEL AV TANGE, JERN. i 3 deler.
Lengde 12 cm. Funnet i lag 4, rett over steinpakning i
hovedrøysa, ved koordinat ca. 52x/47y.

2) KNIV-/SAKSBLAD, JERN, i 2 deler. Lengde 6,5 cm. Fra
overgang lag 4/9 ved utkanten av røysa, ca. 55x/41y.

3> JERNNAGLER, 2 SMA. Funnet i lag 4, rett over stein
pakning i hovedrøysa, ved ca. 48x/52y.

4) LEIRKARSKAR, 10 STYKKER. Størrelse fra 0,5 til 3 cm.
Litt tykt, klumpet gods, grårosa pA farge. Funnet i
lag 9, rett over steinpakning, lille røysa, ca.43x/49y.

SA> BRENTE BEIN. 3 fragment, mulig storfe eller hjort. 
Funnet mellom steinene i den lille røysa, ved 
ca. 43,60x. 

5B) TENNER. 7 biter av tenner fra antatt sau. Funnet 
mellom steiner i den lille røysa, ved ca. 42,20x. 

6A) BEIN. MENNESKE, ca. 10 fragment, funnet blant steinene 
rett innunder kammeret,i profilen ved 49,SOx. Må skrive 
seg fra kammeret. 

6B,C) BEIN. 6B: deler av tåledd av storvokst storfe (ku). 
6C: del av kranium, antatt storfe. Funnet i nordøstre 
kvadrant av steinpakningen i den store røysa. 

7) BEIN, Lårbein av storfe, funnet lag 11, ved ca.46x/41y.
8) BRENTE BEIN, 2 små fragment (rovdyr, fugl), fra atr.A.
9> BRENTE BEIN. 28 små biter (pattedyr,storfugl), str.F.

10) BRENTE BEIN, Ca. 75 fragment (pattedyr}, fra atr.G.

Beinmaterialet er raskt gjennomgått av Anne Karin Hufthammer, 
Zoologisk museum, UiB. 
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FOTOLISTE (komplett arkivliste) 

Sakrishaugen, Lydvo gnr.37/1, Voss, Hordaland 

FILM NR. NEG.NR. 
I ARKIV 

I Ltilc.. :i.z;t.2.. 3,4 
I 9,10 
I 15,16 
I 20,21 

I 25,26 
I 30,31 

I I V,;c_
(). 
').i;1; 9,10

II 11 og 
II 15,16 

II 17 
II 20 
II 21 

I I I Le:,� l'5f � 9 , 10 
III 11,12 

III 
III 

III 
III 
III 

III 

14,15 
16-22

26,27 
30 
31,32 

35-37

14 

INNHOLD 

Haugen :før utgravning, sett mot øst. 
Haugen :før utgravning, sett mot vest. 
Haugen :før utgravning, trærne :felt, mot øst 
Gravkammeret rensa :for boss, slik det 
:framsto :før utgravning (plyndret), mot øst. 
Samme sett oven:fra. 
Samme sett mot vest. 

Vestre del av kjernerøysa avdekket, sett 
mot østlig retning, mot jordpro:filen. 
Gravkammeret med dekkheller sett mot øst. 
Senter av røysa og kammerets dekkheller 
:framrenska i plan, sett mot sør. 
Samme sett mot vest. 
Kammerets dekkheller :framrenska, mot vest. 
Samme motiv, sett :fra husets lo:ftsvindu 
mot vest. 

Kjernerøysa :framrenska, sett mot øst. 
Kjernerøysa :framrenska, kammerets dekkhel 
ler :fjernet, sett mot øst. 
Samme, tatt lengre :fra, mot øst. 
Kjernerøysa :framrenska, oversikter, sett 
mot øst og nord. 
Kammeret uten dekkheller, sett mot øst. 
Samme, sett mot vest. 
Større helle i steinrøysa (Ingen sekundær 
grav under) . 
Grav II <Branngrav) sees som svart område i 
bakken :foran kammeret i bildet, mot øst. 

9-12,15,16 Pro:filsnittet gjennom kjernerøysa. Den lille
jorddekte røysa sees tydelig under den 

IV 

IV 

IV 

IV 

store til venstre i bildet. Sett mot NØ,Ø. 
17,18,21,22 Vestre halvdel av den halve steinringen 

23,24,25 

28,29 
30,31 

som lå under røysene, sett mot NØ og S. 
Kammeret. Liggende helle/"trinn" i øst 
gavlen, sett mot øst (23-24) og vest(25). 
Hellene i kammeret :fhernes, sett mot øst. 
Strukturene/ildstedene A,B,C,D,E sees mot 
undergrunnen, set mot nordøstlig retning. 



FILM NR. 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

NEG.NR. 

I ARKIV 

2 

3,4 

5,6 

9,10 

11,12 
14 
15,16 

17,19 

20-22

25-31

36 

INNHOLD 

Hellene i kammeret fjernet. Oppmuring av 

kammeret bak vegghellene sees. Bildet viser 

del av nordvegg, sett mot nord. 

Struktur G i  undergrunnen, beliggende 

under den halvsirkelformete steinringen. 

Snitt gjennom den lille røysa som lå under 

selve Sakrishaugen, sett mot nordøst. 

Steinpakningen i østre del av den lille 

røysa framrenska, sett mot sørvest. 

Samme, sett mot nordvest. 

Samme, sett mot vestlig retning. 

Grav III <Branngrav under lille røysa) 

framrenska i plan. Sees som mørkere område 

mot bakken. 

Steinringen (halvsirkel) under røysen 

framrenska. Sett mot sør. 

Samme, sett mot nordøst og sørvest. 

Gropasteinen brukt som haugoppmuring langs 

kanten av kammeret. På foto 30,31 er det 

lagt mynter i gropene slik at de sees 

tydeligere på bildet. 



Gjerde nnt 
jernl::anen 

Jernoone Jernerøys ... -

- - -----� ---
Steinring Kullgrop 

N < ) S Cl& kJernerøys, 
liten haug 
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Branngraver, steinring og kullgroper 
er prosjektert inn: prinsippskisse 

Grav III Grav IV 

..;- Kjerrevei�

o 1 J. 3,.. 

r- Tidligere inngrep 

, 

Sekuncm- fy 1 1 ITBS'-P ,,. -: · · • 

_ _,,,----: . 

J, 

--- _J 

Fig.1. Forenklete profilsnitt gjennom stor og liten haug. 

- N-S med utgangspunkt i hovedprofilen, fig.2.

Riks
vei 

Hage
trapp 

- 0-V er prosjisert med utgangspunkt i nivellement langs

linja 5Oy, over haugens topp, kjernerøysas topp og

bunn, samt nordre langvegg i kammeret.



Veite, fort

setter under 
jernbanelinja 

Jernbanelinje 

F-----

N 4 .. 

0 1 

----_..:.__ 

s 

6 
2m 

0� 

�---- Tidligere inngrep -------. 

S<iferheller 

Større steinblokker 

Stein san signatur 

. . .......... 
. . . --: --

-- -

NB. Stein tilhørende den 

---

den halvsirkelfonæte steinringen 

- --- ---

Fig.2. Profilen langs 48,40x, fra jernbanelinja i nord til riksveien i sør, gjennom begge gravhaugene. 
Sakrishaugen (lag 2-8). Den lille gravhaugen (lag 9-10). Antatt moderne drener ingsgrøft (lag 17). 
Fyllmasser i sam band med riksveianlegget (lag 15,16). For lag beskrivelse, se  side 23-25. 

NB. Steinene i den store kjernerøysa, fra ca. 47x til 52x er noenlunde eksakt innmålt og avtegnet, 
hvilket i hovedsak vil si oppmuringene på begge sider av kammeret. Dette gjelder også større og 
markerte stein omkring. Steinpakningene forø vrig må betraktes som signatur. 

Jfr. foto av kjernerøysenes profil, bilde 6. 
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Riksveien 
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Fig.3a. 

A 

.,Jernbane i�je

� 
Liten samling 

:· .J: 

stein 

Grav IV 

-

A 

kokegroper og ildsteder 

ful vsirkelfor::Et: 
:;te:i.nlegning 

Riksveien 

I 
___ _J 
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ltraoo 
i 

.. 

større, flataktige stein øverst i kjernerøysa avmerket 
Linje A-h er snitt for hovedprofilen <se fig.2) 

Plantegning. Samtlige strukturer i og under Sakrishaugen 
tegnet over hverandre. For oversiktens skyld er kjerne
røysene i b&de stor og liten haug kun avmerket med de 
ytre omkretsstein. Avgrensninger av Jordkappene er ikke 
inntegnet. P§ den store haugen er det uvisst hvor langt 
ut denne har gått. På den lille haugen ca.lm utfor�i 
.kJernerøysa. 
På fig.3b-s, neste side, er de ulike faser oppløst slik 
de er tolket. 
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Fig.3b-g. Sakrishaugens ulike strukturer og �aser. 
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3b: Sakrishaugens kjernerøys med kammer,nær år 600e.Kr. 

3c: Branngrav under Sakrishaugen, 550-600 e.Kr. 

3d: Mulig branngravrest, 400-500-tallet, sekundært nedsatt 

i liten haug? Eller liten haug bygget over denne? 

3e: Branngrav, rom.t, antatt anlagt i samband m/liten haug. 

3�: Halvsirkel�.steinring, rom.t. 

3g: Diverse kokegroper/ildsteder, romertid og eldre. 



Plan: kar.mer sett ovenfra 

Nordre 1Br1gvegg 
sett rrot nord 

'Trappetrinnet" sees 
helt not øst 

Søndre langvegg 
sett not sør 

Til høyre sees 
østre gavlvegg 
rrot øst 

Til venstre plan 
av dekkhellene san 
lå over karrrærets 
østre del 

0 

� s 

,, q.., 

Fig.4. Sakrishaugens hellekammer, plan og profiler. 
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Veggene er tegnet sett inne fra kammeret. Oppmuringen 

inn mot kammeret sees bak de store skiferhellene. 
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Branngraven, svart, fettet, sterkt trekullholåig masse. 
Gulig, leirholdig linse, fantes kun direkte under Grav II. 

Gulbrun, skifrig grus, undergrunnen <tilsv.lag 14, fig.2). 

Stein fra bunnen av Sakrishaugen. 

Fig.5. Grav II, branngrav under Sakrishaugen. 

Øverst: utstrekning i plan, snittlinje for profil 

avmerket. 

Nederst: profilsnitt gjennom graven. 
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Kullgrop F 

I 
lag 1 : Svart, sterk kulJh. IIBSSe m/

skjørbrente ste:in og brente bein. I . 
I . .

, . 2b 
I 

lag 2: Gulig, skifrig grus. 2a noe IIEr
finkornet enn 2b. 2a lå også 
rællan gropa og steinrin gen over. 
Skjørbrente ste:in 

r • 

L.:. ____ - ______ I 

r-. 

I 

I .. .

I · . . . 2 

L_ - _· __ ·_..:. 

Kullgrop G 

I I 
1--:---�:d-,.�"5':)'l;��--1 
I·. .-·; ➔ S 

'1 •• ' • • . • 2.: ·_J· ------=---

Til venstre snitt gjennan midten, til høyre snitt fra W--kanten der steinringen lig ger 
rett over. 
lag 1: Tykk, svart kulJhorisont. langs overkanten kunne store, samænhengende trestykker 

følges, fint avbuet san gropas runde fonn. 11:>t bunn bare mindre biter. 
Over kullet et tykt lag ræd skjørbrente ste:in. 

lag 2: San lag 2, grop F over. 
skjørbrente ste:in. 

Fi g.6. Profilsnitt� kullgropene  F (ø verst) og  G (nederst). 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

Skålgroper 

[ _______ J 

Fig.7. Steinb lokk me d skålgroper,  plan ( venstre) og  snitt  (høyre). 
Snittlinja  a vmerket  på plan med stiplet linje. 
Steinen inn gikk i røysas oppmurin g inn mot he llekammeret. 
Tegning: Trond lødøen 
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Bilde 1. Sakrishaugen før utgravning. sett mot øst. 

Foto: Per Øyvind Ohnstad, Statens Vegvesen. 

Bilde ,.., 

L. • Sakrishaugen før utgravning, trærne felt, mot NV. 

Disse to bildene viser godt hvordan jernbane, hus og vei 

har skåret seg inn i haugen på alle kanter 
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Bilde 3, øverst: vestred el av kjernerøysa avdekket, sett 

mot gjenstående jordpro±il, sett mot sørøst. 

Bilde 4 og S. Hele kjernerøysa avdekket, sett mot S0 09 N0 



Bilde 6. Profilsnitt gjennom kjernerøysa fra jernbanen i nord til riksveien i sør. (Jfr.fig.2). 
Den lille gravhaugen sees tydelig til venstre i bildet, under den store haugen., 
Hele jordkappen og vestre del av kjernerøysa er fjernet (stor haug). 
Hele vestre halvdel av den lille haugen fjernet. Profilen sees mot øst. 
Foto: Øystein Geber. 
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Bilde 7 og 8. Profilen fra sør til nord gjennom kjerne

røysa, sett mot 0S0 og NØ (jfr.bilde 6). 
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Bilde 9, nederst: Helle i kammeret løftes ut med grabben. 
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Bilde 10. Gravkammeret slik det framsto før undersøkelsen, 
etter at kvist og boss var tømt ut. Vestre halv
del åpen, sett mot øst. 

Bilde 11. Gravkammeret slik det framsto etter at røysas 
vestre del var avdekket. Vi skimter dekkhellene 
over østre kammerdel,under Jordprofilen, mot 0. 



Bilde 12, over: 

Gravkammerets 

resterende dekkheller 

avdekket. 

Sett mot vest. 

Bilde 13, til venstre: 

Dekkhellene zjernet. 

Gravkammeret sees 

innvendig. Lengst bak 

sees den liggende hella 

i østgavlen, "trappa". 

Sett mot øst. 
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Bilde 14 og 15. Den liggende hella i 

Øverst sett mot øst, 

50 

kammerets østende. 

nederst mot nordves 



51 

Bilde 16. Oppmuringen inn mot kammeret sees etter at 

vegghellene er fjernet. Her sees vestre del av 

nordvegg, mot nord. 

Bilde 17. Det svarte området på bakken foran i bildet 

er grav II, branngrav. Sett mot øst. 



Bilde 18,19 og 20. Den lille gravhaugen og grav III. 

Øverst sees østre halvdel av haugen med jordkappen på 

mot nordøst. I midten er kjernerøysa avdekket (mot SV) 

og nederst sees grav III som en mørk xlakk på bakken. 

De tynne hellene som lå over er xjernet. 
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Bilde 21. Vestre halvdel av den halve steinringen, mot NØ. 
Steinsirkelen fortsetter inn under østre del av 
røysa, som på bildet ikke er gravet. 

Bilde 22. Den halvsirkelformete steinlegningen komplett, 
slik den framsto ved undersøkelsen, sett mot S. 

Grop F og G helt til høyre i bildet 



Bilde 

Bilde 

23. 

24. 

Struktur 

Struktur 

G, kokegrop, 

A,B,C,D og E 

med 

som 
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del av steinringen over . 

mørke flekker i bakken. 

Bilde 25 og 26. Skålgropsteinen, til høyre sees gropene 

markert med kronestykker . 



,,11111111111111111111111111111111111111111111 
15 1 la 1 11 1 Is I lg 1 
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1 I 111111111 ! 111111111111111111111111111111111111111 i 111111111111 
13 1 \4 1 Is I Is 1 11 1 la I lg 
Bilde 27 og 28. Funn fra grav I, gravkammeret. 
Øverst spinnehjul, nederst skår av spannformet leirkar 
m/perleornering, randakår til venstre. Sterkt forstørret. 

Foto: Ann Mari Olsen, Historisk museum 



Bilde 2'3 og 30. 

To spannformete kar 
fra grav II, brann
graven under 
storhaugen. 

Begge med hengebue
dekor . Det ene har 
også dekor under 

bunnen <bilde 30) 

Foto: Ann Mari Olsen, 

Historisk museum 
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Bilde 31 og 32. 

Funn xra grav III, 

romertids branngrav. 

Øverst: leirkar, 

13,5 cm høyt. 

Nederst, del av liten 

sølvxibula. 

Sterkt xorstørret. 

Foto: Ann Mari Olsen 

Historisk museum 
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haugen 

Kartutsnitt som viser Lydvo på Voss, hvor Sakrishaugen lå.



Fototekst Gardsnavn v1u, � 1-li Kommune 

Fotograf 

t::::::� Film nr. 
__,.--, L ei<!J:l. :257 2 : 3-31. Innberetning ved

3,4 
9,10 
15,16 
20,21 

25,26 
30,31 

Haugen før utgravning, sett mot øst. 

Haugen før utgravning, sett mot vest. 

Haugen før utgravning, trærne felt, mot øst 

Gravkammeret rensa for boss, slik det 

framsto før utgravning (plyndret), mot øst. 

Samme sett ovenfra. 

Samme sett mot vest. 
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Fylke 
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Fototekst 

9,10 

11 og 14 
15,16 

17 

20 

21 

Gardsnavn Kommune 

Fotograf 

Film nr. � Leit::,,/)1., 2,,6 73: t/ - ),,{ Innberetning ved

Vestre del av kjernerøysa avdekket, sett 
mot østlig retning, mot jordprofilen. 
Gravkammeret med dekkheller sett mot øst. 
Senter av røysa og kammerets�dekkheller 
framrenska i plan, sett mot sør. 
Samme sett mot vest. 
Kammerets dekkheller framrenska, mot vest. 
Samme motiv, sett fra husets loftsvindu 
mot vest. 

Fylke 

Dato 



9,10 

11,12 

14,15 

16-22

26,27 

30 

31,32 

35-37

Kjernerøysa framrenska, sett mot øst. 

Kjernerøysa framrenska, kammerets dekkhel 

ler fjernet, sett mot øst. 

Samme, tatt lengre fra, mot øst. 
Kjernerøysa framrenska, oversikter, sett 
mot øst og nord. 
Kammeret uten dekkheller, sett mot øst. 

Samme, sett mot vest. 

Større helle i steinrøysa (Ingen sekundær 

grav under). 
Grav II <Branngrav) sees som svart område i 
bakken foran kammeret i bildet, mot øst. 
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9-12,15,16 Profilsnittet gjennom kjernerøysa. Den lille 
jorddekte røysa sees tydelig under den 
store til venstre i bildet. Sett mot NØ,0. 

17,18,21,22 Vestre halvdel av den halve steinringen 
som lå under røysene, sett mot NØ og S. 

Kammeret. Liggende helle/"trinn" i øst 

gavlen, sett mot øst (23-24) og vest(25). 

Hellene i kammeret fhernes, sett mot øst. 

Strukturene/ildstedene A,B,C,D,E sees mot 

undergrunnen, set mot nordøstlig retning. 
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3,4 

5,6 

9,10 

11,12 

14 

15,16 

17,19 

20-22

25-31

Hellene i kammeret fjernet. 0ppmuring av 
kammeret bak vegghellene sees. Bildet viser 
del av nordvegg, sett mot nord. 

Struktur G i  undergrunnen, beliggende 

under den halvsirkelformete steinringen • 

Snitt gjennom den lille røysa som lå under 

selve Sakrishaugen, sett mot nordøst. 

Steinpakningen i østre del av den lille 

røysa framrenska, sett mot sørvest. 

Samme, sett mot nordvest. 

Samme, sett mot vestlig retning. 

Grav III (Branngrav under lille røysa) 

framrenska i plan. Sees som mørkere område 
mot bakken. 
Steinringen (halvsirkel) under røysen 

framrenska. Sett mot sør. 
Samme, sett mot nordøst og sørvest. 

Gropasteinen brukt som haugoppmuring langs 

kanten av kammeret. På foto 30,31 er det 

lagt mynter i gropene slik at de sees 

tydeligere på bildet. 


