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1.

SAMMENDRAG

Denne rapporten omhandler den feltarkeologiske delen av forskningsundersøkelsen som er gjort
i tilknytning til forminne Todnesrøysa Askeladden ID45567 på gården Tysnes 99/1 i Tysnes
kommune, som foregikk i siste halvdelen av mai 2013. Totalt ble det undersøkt et område på 420
m2. Det ble registrert 5 anlegg samt 2 lokaliteter med forhistorisk dyrkning, hvorav samtlige ble
undersøkt. Det ble gjort ett gjenstandsfunn, B17058. Det ble samlet inn 5 14C prøver i felt. Alle
prøver er flotert. Det er analysert 3 prøver 14C med dateringer fra førromersk jernalder til og med
vikingtid.

Undersøkelsene gir ny og viktig kunnskap om relasjonen mellom landskap og kultisk aktivitet
både innenfor arkeologien og religionshistorien. I et større over-regionalt perspektiv bidrar
resultatene med et mer nyansert og balansert bilde av forhistorisk kultisk aktivitet, særlig knyttet
til problemstillingskomplekset rundt kult og horg.

I rapporten kommer det til å bli referert til flere ulike faser og perioder. Periodebetegnelsene
brukes slik som de er angitt i figur 1. Årstall angitt som BP viser til antall år før nåtid, og
anvendes om såkalte ukalibrerte 14C-dateringer. Disse dateringene korresponderer ikke alltid med
kalenderår (tabell 1).

Hovedperiode
BRONSEALDER
ELDRE
JERNALDER
YNGRE
JERNALDER
MIDDELALDER
NYERE TID
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Periode
Eldre bronsealder
Yngre bronsealder
Førromersk jernalder
Romertid
Folkevandringstid
Merovingertid
Vikingtid
Middelalder
Nyere tid

C år BP
3500-2900 BP
2900-2440 BP
2440-2010 BP
2010-1680 BP
1680-1500 BP
1500-1210 BP
1210-1000 BP
1000-400 BP
400 BP-

Tabell 1. Kronologisk skjema med periodebetegnelser og dateringer.
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Kalender år
1800-1200 f.Kr
1200-500 f.Kr.
500-0 f.Kr.
0-400 e.Kr.
400-570 e.Kr.
570-800 e.Kr.
800- 1050 e.Kr.
1050-1537 e.Kr.
1537 e.Kr. -

2. INNLEDNING
2.1 Bakgrunn for undersøkelsen
Bakgrunnen for undersøkelsen er innlegg holdt på det tverrfaglige seminaret "Ikke-kristen
religion i arkeologi, stedsnavn og landskap", som ble holdt i Ulvik 24.-26. april 2012, hvor flere
forskere fra ulike fagdisipliner satte fokus på Tysnesøya sitt potensiale som forskningsobjekt
sentrert rundt tematikken gammelnordisk religion og førkristen kult. Man har de siste årene blitt
gjort oppmerksom på at Todnesrøysa, ID45567, på gården Tysnes er en lokalitet hvor de fire
solvendingspunktene/solverv utløser helt spesielle lysfenomener som gir lokaliteten en særegen
posisjon blant lignende gravrøyser og forminner. Øya er velkjent for sin store konsentrasjon av
sakrale stedsnavn hvilket tyder på at øya har hatt en sentral posisjon i den førkristne
gudedyrkelsen (Olsen 1938, Elquist 1952, Holmsen 1977, Solberg 2000, 2001, Steinsland 2005,
Dommasnes 2006). Stedsnavnmaterialet kombinert med solsnufenomenet kan således fungere
som en unik ramme for undersøkelse av lokaliteten. Et potensielt forhold mellom arkeologiske
funn-forminner, landskap, stedsnavn og religiøs praksis er sjeldent så iøynefallende som her. Lite
arkeologiske undersøkelser er gjort innenfor denne problemstillingen/ problemkomplekset, og
lokaliteten innehar således et forskningspotensiale som kan bidra til helt nye resultater og
perspektiver, ikke bare innenfor egen disiplin - men også innen filologien og religionshistorien i et
skandinavisk perspektiv.
Undersøkelsen er initiert og gjennomført i regi av Universitetsmuseet , Universitetet i Bergen, ved
professor i arkeologi Liv Helga Dommasnes, forsker arkeolog Asle Bruen Olsen og
avdelingsingeniør Svein Ove Agdestein. I tillegg deltok filolog dr.art Eldar Heide tilknyttet
Institutt for litterære, lingvistiske og estetiske studier ved Universitetet i Bergen (d.d.
førsteamansuensis i norsk ved Høgskolen i Bergen).
Museet har myndighet til å forestå forskningsinitierte undersøkelser av automatisk fredede
kulturminner med hjemmel i kulturminneloven § 11b. Forskriftens kapittel 2, § 7 stiller vilkår om
varsling til Riksantikvaren senest 3 måneder før undersøkelsen planlegges iverksettes.
Initiativtaker varslet 14.01.13 Riksantikvaren om undersøkelse i tilknytning til gravrøys ID45567
og redegjorde samtidig for rammene for gjennomføring, finansiering og museal håndtering av
eventuelle funn. Riksantikvarens dispensasjonsvedtak mottatt 28.01.13 hadde ingen innvendinger
mot undersøkelsen.
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2.2 Beliggenhet og topografi
Tysnes ligger sentralt langs leia på Vestlandet og ved innløpet til Hardangerfjorden. Dagens
kommune består av en rekke småøyer, med selve Tysnesøya som hovedøy. Øya er nærmest
triangulært i formen, med spissen vendt sørover. Langenuen skiller øya fra Stord i vest. På
østsiden med utsyn mot Husnes og Ølve i Hardanger ligger de trange sundene Lokksund og
Laukhamarsund. Helt nord på øya vendt mot Bjørnafjorden ligger Tysnesbygdo og ferjeleiet
Våge som i dag er den sentrale bygda med butikker, fritidshavn, mat- og overnattingssteder o.l.
Selve kommuneadministrasjonen ligger 6,5 km sør for Våge i en av de eldste bygdene Uggdal
(distriktet Myklestad-Uggdalseid ). Tysnes var tidligere preget av primærnæring som fiske, jordog skogbruk, men har i dag hovedsakelig offentlig- og privat tjenesteyting som næringsgrunnlag.
Kommunen har Hordalands største tetthet av fritidsboliger, og folketallet dobles i
sommermånedene.
Landskapet på øya-øyene er særdeles variert med både fjell- og hei, innsjøer, små vassdrag, myrog våtmark og spredte mindre distrikter med lettdrevet jord. Grunnet særegne grunnfjellsforhold
er floraen uvanlig rik og øya har en sjelden varmekjær eikeblandet løvskog. Terrenget er relativt
kupert, og ferdselen har frem til historisk tid hovedsakelig vært langs sjøveien. I dag knytter vei
49 de sentrale bygdene på øya sammen, det er for øvrig verdt å merke seg at denne bilveien
stedvis følger samme løp som de eldste veifar/hulveier med røtter tilbake til eldre jernalder (Fett
1954, Heggland 1964, 1975, Adriansen & Eikehaug 1996).

Figur 1. Tysnes (fra GisLink)
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Gården Tysnes 99/1 er øyas prestegård og liggers sentralt langs sjøen i Tysnesvika med utsyn
over den nordlige sjøleia, samt tettstedet og pollen i Våge. Det er omkring 700m i luftlinje over til
Våge, men tar man landeveien er det en strekning på omkring 6 km. Det er gode havneforhold på
begge sider av Todnesneset, og i Likvikjo 100m fra gårdstunet ligger det en middelalderkirkeplass,
ID85698, som tydeliggjør at ankomst via sjøveien i sin tid har vært bestemmende for plasseringen
av både gårdsbebyggelse og kirkestedet. Undersøkelsesområdet omfatter innmarka som strekker
seg fra gårdsbebyggelsen og ut på selve Todneset, hvilket utgjør et samlet areal på 6500m2.
Todnesrøysa ligger ytterst på en flat høyderygg ute på neset omgitt av lavereliggende flater
grensende mot sjøen i sør og vest. Området er noe kupert og dyrkes i dag som slått- og
forhøsting.

Figur 2. Våge (fra GisLink)

2.3 Stedshistorie, kulturminner og funn
Tysnes kommune har en høy tetthet av arkeologiske fornminner som fordeler seg over hele øya;
totalt 398 lokaliteter og forminner listes opp i Riksantikvarens database Askeladden. Flesteparten
av de registrerte kulturminnene er av synlig art slik som bygdeborger, hulveier gravhauger- og
røyser, regulære gravfelt/flokker og bautalokaliteter fra periodene bronse- og jernalder. Spesielt
spektakulære er felter som Vollane og Årbakkasanden.
Det har vært få og sporadiske arkeologiske undersøkelser av kulturspor fra bronse- og jernalderen
på Tysnes. Datagrunnlaget preges av derfor av løsfunn fra jordbruksdrift og torvtaging, samt
eldre utgravinger av gravhauger. Som foreliggende undersøkelsene antyder vil det finnes en rekke
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uregistrerte ikke-synlige kulturminner i området slik som bosetningsspor i form av dyrkingslag,
hus, kokegroper m.m
Det finnes en rekke teofore eller sakrale stedsnavn på øya slik som Hovland, Vevatten, Lunde,
Godøy, Helgastein mfl. Noen navn hentyder direkte til guder eller kult slik gårdsnavnene Tysnes,
Ve og Lunde. Disse tydeliggjør inntrykket av at en førkristen religiøs praksis er nedfelt i
landskapet både materielt og immaterielt. De teofore stedsnavnene er primært lokalisert nord, og
nordøst på øya, og det henvises til filolog Magnus Olsens artikkel «Det gamle norske ønavn
Njarðarlǫg» fra 1905 for en grundig gjennomgang av disse.

Figur 3. Oversikt fra forminneregisteret Askeladden over registrerte kulturminner i og rundt bukta ved Våge (fra Askeladden).

2.3.1 Tysnes gnr 99, bnr 1
Tysnes er prestegården på øya, og kirken var også plassert her frem til 1906 da den ble flyttet over
sundet til Gjerstad. Som nevnt vitner middelalderkirkegården om at plasseringen av kirkestedet
har vært bestemt utfra adkomst via sjøvegen. Tysnes representerer trolig en av de eldste gårdene
og har etter all sannsynlighet hatt en sentral posisjon i jernalderens politiske og sosiale landskap.
Tysnes sogn eller gård nevnes første gang i diplommaterialet fra 1330 (Drange 1989). Siden
Tysnes er en prestegård er det usikkert om det er navnet eller sognet som nevnes i kildene.
Gården var opprinnelig mye større og omfattet hele halvøya nord for Heggdalsvatnet, men ble
delt i flere bruk på midten av 1700tallet. Arealet til gården har altså vært betydelig større og
omfattet foruten innmarka, drivbar skog, fjell- og vinterbeite på lyngmark samt fiskerettighet. Det
er registrert 3 forminner på gården, alle beliggende på neset foran gårdstunet.
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Den mest iøyenfallende er den omtalte Todnesrøya ID45567 som ligger ytterst på neset og med
direkte siktlinjer til de eldste hovedgårdene sentrert rundt havnepollen i Tysnesvika, samtlige med
tilhørende forminneanlegg som røyser, hauger og bautaer. Det er også registrert og gravd ut en
liten gravhaug beliggende mellom Todnesrøysa og gårdstunet; ID100121. På platået mellom
Todnesrøysa og gårdstunet står den gjenreiste bautaen ID100122.

2.3.2 Det sakrale navnematerialet og solsnufenomenet på Tysnes
Det omtalte stedsnavnkomplekset på Tysnes er velkjent også utover det norske
forskningsmiljøet, og har gitt øya det populære tilnavnet «gudenes øy». Kombinasjonen av
arkeologisk kildemateriale og navnematerialet i landskapet gjør at undersøkelse av denne
lokaliteten kan bidra med en mer helhetlig forståelse av kosmologi i førkristen tid.
Utgangspunktet for diskusjonen omkring Tysnes som kultisk arena er den uvanlig tette forekomst
av teofore stedsnavn, og særlig øynavnet i middelalderen, Njardarlog eller –laug er sentralt.
Endingene kan tolkes som henholdvis lovområde eller bad, sistnevnte knyttet til kult omkring
hellige kilder/vann.
Innenfor norsk forskning har tolkningene primært fokusert på betydningen av navnet i
betydningen Njords lovdømme; Njardarlog (Olsen 1938, Heggland 1964, Holmsen 1977). Navnet
Tysnes og tingplassene på øya kan underbygge dette siden guden Ty knyttes til tinget (Olsen
1938, Elgquist 1952, Holsen 1977, Frense 1982, Näsström 2002). Det er ikke uvanlig i
skandinavisk sammenheng at konstellasjonen Njord-Tyr opptrer sammen i forbindelse med eldre
tingplasser, hvilket tyder på at de kan ha utgjort et gudepar (ibid). Foruten de etymologiske
begrunnelser for å tolke endestavelsen i betydningen –log som lovområde eller lagområdet,
trekkes det paralleller til Trændalogum ≈ Trøndelag, Tyslog (Trøndelag, Akershus) og Frøyslog
(Rogaland). Retrospektivt kan de middelalderske tingplassene (Våge, Onarheim), setegårdene
(Onarheim, Malkenes, Gjersvik, Håland, Hovland), samt gildet på Onarheim tyde på en tidlig
juridisk-politisk organisering og samarbeid.
Samtidig er tolkningen av navnet som Njardarlaug ikke mindre sannsynlig (Elquist 1952, Solberg
2001). Kildekult har vært viktig innenfor førkristen religion og kult. Nordøst på Tysnes ligger
innsjøen Vevatne av ve som betyr hellig, altså det hellige vannet (Olsen 1938, Dowden 2000,
Näsström 2002). Dette er interessant sett i lys av § 40 i Tacitus` Germania, hvor det fortelles om
Nerthus dyrkelse hvor et rituelt bad av gudinnen står sentralt i kulten (Birley 1999). Språklig er
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Nerthus og Njord av samme opphav, og kjønnforskjellen mellom de to gudene kan forklares
utfra ktoniske (jordbundne) guders tendens til å være hermafroditter eller tvillinggestalter, samt
jordguders parforhold til himmel- og solguder (Solberg 2001:11, Kaliff 1997: kap.4,6,7, Näsström
2002, Steinsland 2005: 143-164). Njord er sammen med de øvrige vanene Frøy og Frøya ktoniske
guder knyttet til fruktbarhets- og dødekult. Denne triaden av vaner sees på som en
videreutvikling eller aspekter av et eldre gudepar, som kan ha bestått av Nerthus-Njord, NjordNjärd eller Njord-Tyr (Elgquist 1952:29ff, Dumezil 1966, Näsström 2002, Steinsland 2005). Det
kan være et aspekt av hieros gamos ved dyrkelsen av Njord og Tyr på samme øy, som igjen bringer
fortolkningen over i vanekultens fruktbarhet- og dødesymbolikk (Elgquist 1952: 93-98). Vanene
er et særskandinavisk fenomen innenfor germanske norrøne kosmologi, og er sammen med Ull
og Tyr etter alt å dømme eldre guder med mulige aner tilbake til førromersk jernalder og yngre
bronsealder. Stedsnavn med Tyr er sjeldent i Skandinavia hvilket gjerne er en indikasjon på høy
alder.
Når det gjelder stedsnavnet Tysnes så henviser dette også direkte til en gud. Forstavelsen Ty
henviser til guden Tyr som gjerne forbindes med krigsguden, men også tinget og tingfredens
beskytter. Etymologisk kan Tyr også stå generelt for selve begrepet gud, da i betydningen
himmelguden eller den lysende. På bakgrunn av dette er solfenomenet som opptrer på Todneset
svært interessant. Solsnufenomenet ble først oppdaget av Svein Ove Agdestein, som deretter

Figur 4. Vintersolverv på Todnesrøysa (foto Knut Rage)

gjorde Forminneseksjonen oppmerksom på fenomenet. Ved samtlige solverv (vår- sommer-,
høst- og vinterverv) blir Tysnesvågen, Gjersvikvågen og Helgastein mørkelagd, mens en stripe av
sollys opplyser selve Todnesrøysa i omkring 7-8 minutter. Fenomenet må ha hatt en kraftfull
posisjon innen førkristen kosmologi og kultutøvelse. Det er derfor rimelig å anta selve
solsnufenomenet er bakgrunnet for navnet til gården/stedet, og at denne særegne topografiske
kvaliteten må ha vært avgjørende for plassering av røysen. For mer bakgrunnsinformasjon om
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relasjonen stedsnavn og solsnufenomen henvises til Eldar Heides artikkel fra 2012 «Sola og gudane
på Tysnesøya».
Sannsynligvis er de ulike betydningene av Njardarlog/laug og Tysnes aspekter som har fungert
samtidig, hvilket avspeiler en innfløkt fortidig rudimentær kosmologi.
2.3.3 Todnesrøysa ID 45567
Denne type røys bygd opp av større
stein og blokker, plassert på odder og
nes langs kysten, gies ofte datering til
bronsealder

og

eldre

jernalder

Plasseringene av disse gjør at de
knyttes

til

ferdsel

lang

kystleia.

Kystrøysene er ofte uten spor etter
erkjennbare

kammer/kister

eller

gravlegginger.
Figur 5. Todnesrøysa før sjakting i 1915, sett fra Likvikjo mot øst
(foto Eyvind de Lange).

Røysa er tydelig i terrenget og er 20 m i diameter og omkring 1,5 m høy. Røysa er tørrmurt, men
er i topp helt tilvokst med gress og en del mellomstore løvtrær. I sentrum av røysa er et stort
søkk etter utgravinger utført av Eyvind de Lange 1915 og Jakob Kvalvaag 1965.
Da røysa ble undersøkt av Eyvind de Lange i 1915 skriver han at røysen planert på toppen etter
sigende gjort av prost Edvard Christie (1739-1757) som hadde oppført en vindmølle på stedet.
Vindmøllen ble revet ned i siste del av 1800 tallet og prost Wollert Dankertsen Meyer plassert en
flaggstang på røystoppen, som fremdeles var synlig ved utgravingens oppstart.
De Lange oppfatter røysen som
inntakt til tross for planeringen på
toppen, og anla en sjakt i øst-vest
retning. Et lite kammer ble avdekket
7,5 meter fra røysens østre del og 3 m
fra nordre kant. Kammeret beskrives
som en liten hellekiste uten dekkhelle
med målene 0,35 x 0,25 m. I bunnen
Figur 6. Kammeret (foto Eyvind de Lange).
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av kammeret på en flat helle ble det observert en del kull og brente bein
som ikke ble tatt inn i magasinet. Røysfyllet beskrives som større stein/blokker av stedets skifrige
bergart, samt rullestein fra strandsonen. Røysen oppfattes som tørrmurt uten annet fyll enn
mindre småstein.

I røysens østre del ble det i sjakten
avdekket et kvadratisk tørrmurt
fundament av skiferheller. Dette ble
tolket som et større kammer eller
bygningsfundament, murene var
omkring 60cm brede, og
konstruksjonen har indre mål 2,1 x
2,1 m og en høyde på inntil 65 cm. I
det sørøstre hjørne var det en
kvadratisk oppmuring på 1,5 x 1,2 m,
tolket som et mulig «alter». I bunn av
dette oppmurte anlegget ble det
avdekket et lag bestående av trekull,
aske, diverse beinrester, samt skall fra
østers og blåskjell. Beinmaterialet fra
det oppmurte anlegget er magasinert
ved museet naturhistoriske samlinger,
og deler av dette er reeksaminert og
datert som ledd i undersøkelsen (se
punkt 5.5.).
Figur 7. Øverst; arbeidsbilde. Under; pallen eller "alteret" inne i horgen (foto Eyvind de Lange).

Av gjenstander ble det funnet tangen av en stor kniv, en stor klinknagle, flere ubestemmelige
jernstykker og velbrukt bryne (B6975). De Lange tolket anlegget som rester etter en kultbygning,
og basert på fraværet av gravgods har denne tolkningen blitt stående. I ettertid er anlegget ofte
foreslått å være rester etter såkalt horg (helligdom-kultplass av stein uten takoverbygg), og i lys av
funn fra eksempelvis svenske lokaliteter med offermøddinger så har denne lokaliteten etter hvert
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blitt stående som et eksempel på dette både innenfor arkeologien og religionshistorien (Fett
1954:9, Heggland 1964: 108f, Shetelig 1912, Kaliff 1997).
Grunnet røysas spesielle karakter og det omtalte horget så var Todneset en stadig kilde til
diskusjon i fagmiljøet. Det var et utalt ønske å få avklart steinkonstruksjonens kronologiske
relasjon til røysen, samt muligens å avgjøre nærmere om det dreide seg om et kammer eller en
bygning/horg. En etterundersøkelse ble gjort av Jacob Kvalvaag i 1965. Han gjenfant ikke det
omtalte bunnlaget i konstruksjonen. Oppmuringene ble nøye undersøkt, og Kvalvaag
konkluderte den gang med at den mulige horgen måtte være samtidig med røysen grunnet den
vestlige murens beskaffenhet i forhold til røysfyllet utenfor (jfr Rage og Agdestein 2007).
2.3.4 Gjenreist bauta ID 100122
Bautaen på Tysnes, i likhet med flere bautaer rundt Tysnesvågen, har blitt demontert i historisk
tid og lagt ned i fjæresteinene ved den gamle kirkekaien. Etter alt å dømme er dette gjort på
midten av 1800tallet da kyrkjebrygga ble bygd. Todnesbauten er kjent fra skriftlige kilder bl.a.
Neumann og Kraft (1826 og 1830) som forteller at steinen sto i midten av en steinring beliggende
foran den minste haugen på Todneset. I 1991, i regi av Svein Ove Agdestein ved Bergen
Museum, ble bautaen gjenreist på det man antok var tidligere ståsted. Bautaen er omkring 3 m
høy og i dag plassert omkring 20 m øst for Todnesrøysa.

Figur 8. Bauta ID 100122 (foto Yvonne Dahl).

Bautasteiner (reist stein uten innskrift) ser ut til og hatt viktige symbolske og kommunikative
funksjoner i fortiden. Tradisjonelt har det vært en rekke ulike tolkninger knyttet til bautasteinenes
funksjon og mening; - fra gravmarkør, til minnesmerke og eiendomsmarkører (lokalt, regionalt,
samt arverettslig) eller fruktbarhetssymbol.
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Bautaer, forskningshistorikk
Tysnes har høy forekomst av bautaer. Flere stående og demonterte bautaer inkludert overnevnte
er sentrert rund Tysnes- og Gjersvikvågen (ID6071). Det finnes også et regulært bautafelt på
Årbakkasanden sørøst på øya (ID 35534).
I Snorres Sturlasons Yngre Edda fra 1220 tallet e. Kr. omtales steinreising (bautasteiner) som en
gammel tradisjon i tilknytning til de hedenske gravmonumentene. Svært få bautaanlegg har vært
gjenstand for faglige undersøker og datering. Det empiriske kildemateriale er derfor fragmentarisk
og usikkert. Blant de få undersøkte anleggene ser det ut til å være en viss tendens der de mindre
bautaene er reist i eldre jernalder, og da spesielt over enkle branngraver med lite eller intet
gravgods utover et og annet leirkarskår (Diinhoff 1999, Knutzen 2007).
Trude Knutzen (2004, 2007) har foretatt en analyse av bautaer og runesteiner på Vestlandet fra
Agder til Sunnmøre. Hun konkluderer med at små bautasteiner (lavere enn 1,80 m) henvender
seg til et mer begrenset landskapsområde, og lokalt nivå, enn store bautasteiner (høyere enn 1,8
m). Store bautaer er ofte plassert med direkte utsyn over kystleia eller indre ferdselsveier, og/eller
på høyder og hauger med 360 graders utsyn/innsyn. Mindre bautasteiner er også plassert langs
sentrale kommunikasjonsveger, men framstår ikke som like dominerende i landskapet. I Håvamål
(strofe 72) står det «sjeldan bautasteinar nær brauti stend, utan frendar fekk dei reist» (brauti=veg). Det
kan derfor tenkes at bautaene i tillegg til å markere graver, også gir en type retningslinjer eller
regler for hvor, hvordan, når og kanskje hvem som kan ferdes gjennom området.

2.3.5 Fjernet gravhaug ID100121
Haugen er i dag ikke synlig i overflaten, men er
kartfestet til å ligge på det laveste punktet
mellom Todensrøysa og gårdstunet, hvilket vil
si omkring 50m fra hus og røys. Kartfestingen i
Askeladden

er

trolig

feil,

hvilket

sannsynliggjøres dersom man ser på fotoet
som tatt i 1915 (jfr under). Plasseringen av
haugen på Todneset har vært godt synlig
Figur 9. Haug før utgraving (foto Eyvind de Lange).
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dersom man kommer sjøvegen fra sør eller nord, og det er direkte siktlinjer til hauger på
Gjersviksiden. Haugen ble undersøkt av Eivind de Lange samtidig som han grov ut Todnesrøysa.
Den var da 10 m i diameter og primært bygd av sand. Det ble avdekket et lite kammer i midten
hvor en større triangulær dekkhelle var knust. Ingen gravgaver ble funnet. Bunnresten etter denne
haugen er sannsynligvis det som ble registrert som anlegg A4 (se 5.2.4).

2.4 Problemstillinger og målsetning
I forhold til andre regioner har det i nyere tid vært gjennomført få undersøkelser av kulturspor fra
av bronse- og jernalderen på Tysnes. Datagrunnlaget preges derfor av løsfunn, samt eldre
utgravinger av gravhauger. Grunnet Todnesrøysas spesielle karakter, dens plassering i relasjon til
solsnufenomen samt stedsnavnkomplekset, så gir lokaliteten en unik mulighet for undersøkelse
av flere problemstillinger knyttet til gravskikk, kult og førkristen religionsutøvelse. Det ble derfor
antatt at en flateavdekking av de omsøkte kulturminnene kunne bidra med en mer helhetlig
forståelse av relasjonen mellom religionsutøvelse/kult og landskap. Dette vil også kunne
representere et viktig kildemateriale i større overordnede studier.

Følgende hovedproblemstillinger ble formulert i prosjektplanen:
•

Er den omtalte «horgen» avdekt ved Eivind de Langes undersøkelse rester etter et
kulthus, gravkammer eller en profan bygning?

•

Fantes det en

relasjon

mellom solsnufenomen,

røys,

kokegroper,

jordbruk,

bosetningsspor, graver og øvrige funn/kulturminner i landskapet omkring?
•

Hva slags type aktivitet kunne det påvises i tilknytning til røysa og kunne dette knyttes til
førkristen kult?

•

Hva var tidshorisonten for menneskelig aktivitet og bruk av området?

3. TIDSROM OG DELTAKERE

Undersøkelsen foregikk perioden 21.– 24. mai. Feltmannskapet besto av Asle Bruen Olsen og
Eldar Heide. I tillegg deltok 4 frivillige feltassistenter; arkeolog Yvonne Dahl og
masterstudentene Linn Meland (arkeologi UiB), Jarle Øvrehus (arkeologi UiB) og Eirik Storesund
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(nordisk filologi UiB). Svein Ove Agdestein bidro med frakt av utstyr med båt, samt
tilrettelegging av formidling av andre kulturminner på øya. Liv Helga Dommasnes var daglig på
befaring under undersøkelsen.

Asle Bruen Olsen og Eldar Heide var på synfaring i mai 2012. Bruen Olsen har i forkant av
feltundersøkelsen utført forarbeid som klargjøring av grave-, dokumentasjon- og hms utstyr.
Etterarbeidet besto av flotering av prøver, lister og rapportskriving. Rapport er skrevet av
Yvonne Dahl og Asle Bruen Olsen.

Thomas Bruen Olsen ved SFYK hadde ansvar for digital innmåling og produksjon av
illustrasjoner knyttet til dette.
Undersøkelsen var basert på maskinell flateavdekking. Gravemaskinfører var XXX. Det ble brukt
en minigraver med skuffebredde på 1m. Avdekkingen foregikk tidsrommet 21.- 22. mai, og det
ble brukt 1 dagsverk. Grunneier var på befaring under undersøkelsen og var behjelpelig med
tilgang til gårdsbygning hvor vi kunne lagre utstyr, prøver mm.
Det var varierende vær under undersøkelsen, men ikke av en art som påvirket fremdrift eller
dokumentasjon.

Figur 10. Høyre: Avdekking av området foran Todneset (foto Eldar Heide). Venstre: Dokumentasjon av funn i anlegg A1 (foto Tysnesbladet).
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4. METODE OG DOKUMENTASJON
4.1 Metode og gjennomføring
Undersøkelsene var basert på sjakting ved maskinell flateavdekking som tar sikte på å påvise
kulturspor under markoverflaten. Flateavdekking foregår ved fjerning av matjordslagene med
gravemaskin. Forhistorisk anleggsspor fremstår da i form av fyllskifter, det vil si masser med
annen farge, sammensetning og konsistens enn den naturlige undergrunnen. Slike fyllskifter kan
eksempelvis være spor etter huskonstruksjoner (stolpehull, veggrøfter), ardspor, graver,
kokegroper og andre ildstedsanlegg m.m. Flateavdekking krever godt samarbeid mellom
gravmaskinfører og arkeologer. Anleggsporene renses frem manuelt med krafse, spade og
graveskje. Fyllskiftene dokumenteres så i flaten, deretter snittes de for vertikal dokumentasjon.
Tidvis vil man kunne støte på forhistoriske åker- eller aktivitetslag under dagens matjordlag, dette
registreres for deretter å fjernes slik at denne type lag ikke skjuler anleggsspor som kan ligger
under.
Det ble åpnet et mindre felt (sjakt 1) foran Todnesrøysa, samt 4 sjakter (sjakt 2-5). Antall
markerte anleggsspor etter avdekking var betydelig lavere enn forventet, kun 5 anlegg (jfr vedlegg
A). Disse ble undersøkt ved snitt- og plangraving. To sjakter hadde bevarte dyrkningslag og disse
ble dokumentert og undersøkt i gjenstående profiler (sjakt 4 og 5).

Det var relativt få moderne forstyrrelser på lokaliteten i form av moderne pløying, veiter, grøfter,
groper og lignende.
Det ble totalt åpnet omkring 420 m2.
Alle åpnede felter og sjakter ble gjenfylt og nysådd umiddelbart etter undersøkelsen.

4.2 Dokumentasjon
Før undersøkelsene tok til ble området fotografert. Det ble også tatt ulike situasjonsfoto og
arbeidsbilder. Alle snittede anlegg og sjakter ble dokumentert med foto i plan og profil(vedlegg
B). Dyrkningsprofiler og prøveuttak ble fotografert i profil. Dessverre er fotodokumentasjonen
av lav kvalitet og ved flere tilfeller ikke anvendbar grunnet feil ved kamera. Foto er utlånt fra
undersøkelsens deltagere, og disse er kreditert når disse fotoene er anvendt. Fotoene

av

vintersolvervet er utlånt av Knut Rage (jfr Agdestein S O og Rage K. 2007). Forsidebildet er
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velvillig utlånt fra Tysnes Sogelag. Et utvalg bilder fra undersøkelsen er lagt inn i Unimus,
Universitetsmuseenes fotoportal, og således tilgjengelig på nett, disse fotoene er gitt
databasenummer Bf10044 (jfr vedlegg B).
Alle undersøkte anlegg samt dyrkningsprofil ble videre dokumentert i profil og plan på
plantegninger i målestokk 1:10 og 1:20 (vedlegg C og E).

Adobe Illustrator CSI5 og ArcGis/ArcMap 9.0 er brukt i bearbeiding av data, produsering av
tegninger og kart over lokaliteten, samt utvalgte anlegg etter utgravningen

4.3 Innsamling av vitenskapelig prøver
Alle vitenskapelige prøver er ført inn og nummerert forløpende i felt (vedlegg C). 14C dateringer
ble tatt ut fra profilsnitt av utvalgte anlegg.
14

C-dateringene av trekullprøvene ble utført av Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

(BETA). Samtlige dateringer i rapporten er oppgitt i kalenderår, med utgangspunkt i 2 sigma
standardavvik (vedlegg F).
4.4 Funn

Det ble kun gjort ett gjenstandsfunn (F1) av
en fragmentert jarstein (B17058/1), som var
sekundært deponert i steinpakning A1.

Figur 11. Jarstein in situ i anlegg A1 (foto Eldar Heide).

4.5 Innmåling
Innmåling i felt var basert på totalstasjon i regi av SFYK, GIS ansvarlig Thomas Bruen Olsen.
Hvert anlegg ble da tildelt id-nummer/intrasis-nr som refererer tilbake på anleggets type og
funksjon. Innmåling foregikk perioden 28.-29.mai.
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Figur 12. Flyfoto av Todneset. Avdekte områder/sjakter fremtrer som mørkere grønne vekstsoner (fra GisLink).

5.0 UNDERSØKTE ANLEGG OG MULIGE TOLKNINGER
Todneset ligger foran dagens gårdsbebyggelse og er en flat høyderygg hvor Todnesrøysa ligger på nesets
høyeste punkt med utsikt mot Våge, Ve og Helgastein. Røysa er omgitt av lavereliggende flater ned mot
sjøen i sør og vest. Terrenget er noe kupert og dyrkes i dag som slått- og forhøsting. Området er solrikt og
med spredt lauvskog mellom dyrkede soner. Jordekket var gjennomgående tynt (10-35 cm). Flaten eller
platået på Todnesrøysa sin østlige side ble avdekket (nr 1), i tillegg 4 lengre sjakter mot vest, sør og øst (nr
2-5). Sjaktene var gjennomgående 1 m brede. Undergrunnen besto av brunorange, siltholdig sand, med
grus og spredt småstein. Området er ryddet for stein. Samtlige undersøkte anlegg ble registrert på flaten
mellom Todnesrøysa og den gjenreiste bautaen ID100122. Lommer med forhistorisk dyrkningslag ble
registrert i bakkeknekkene mot øst og sør. Det ble tydelig under avdekkingen at neset hadde svært skrint
jorddekke. I sør og øst ble det funnet krittpiper, steingods (Siegburg, Werra) og fragmenter fra
stjertepotter i topplaget/pløyelaget. Dette er tolket som påførte masser, muligens innkjøpt «byskit» fra
Bergen for å forbedre dyrkningsmassene på neset. Det har altså vært et langt mer svabergpreget landskap
før disse jordforbedringstiltakene er utført. Sannsynligvis er massene påført i etterreformatorisk tid
perioden 15-1700tall.
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5.1 Kokegroper
Kokegroper oppfattes vanligvis som spor etter en måte å tilberede mat på, hvor maten kokes i
grop, derav navnet. Metoden tar utgangspunkt i at det tennes bål i en grop. I bålmassen legges
jevnstore steiner som absorbere og magasinere varmeenergien fra ilden. Når bålmassen kun
består av glør legges det mat på topp av steinene. Gropa dekkes deretter med torv. Man får da en
lukket jordovn hvor maten langtidskokes. Det er stor variasjon i størrelse og fasong på
kokegropene, og man antar at dette avspeiler ulike funksjoner. Gropene kan foruten tilbereding
av mat også ha vært produksjonsanlegg av forskjellig art.
Arkeologisk avtegner kokegropene som nedgravde sirkulære/ovale anlegg fylt med trekull og
skjørbrent stein (varmepåvirket oppsprukket stein). Dersom området der kokegropene er anlagt
har vært utsatt for sener forstyrrelse, for eksempel knyttet til pløying, vil de som regel være dårlig
bevart og følgelig mer vanskelig å erkjenne. I slike sammenhenger avtegner kokegropene seg ofte
som grunne og diffuse fyllskifter/nedgravinger.
5.1.2 Kokegrop A5
Det ble kun registrert en mulig kokegrop, A5, og denne var svært diffus
og erodert. Anlegget var et sirkulært fyllskifte, 70cm diameter, med
brunrød sand med innslag av humus og små mengder kull, spettvis rød
og varmepåvirket sand. Det ble kun observert 3 skjørbrente stein.
Ingen kullrand eller skjørbrent stein ble sett ved snitt, kun et diffust
lagskille på 2-6 cm dybde. Det ble tatt ut en kullprøve (VPa) i topp av
anlegget. Denne er ikke sendt til datering grunnet anleggets diffuse art
og prøvens dårlige kontekst.
Figur 13. Kokegrop antydet
av opptegnet innriss ved Asle
Bruen Olsen (foto Eldar Heide).

5.1.3 Tolkning av kokegroper-fravær av kokegroper
Kokegroper er en vanlig funnkategori ved flateavdekkinger. De finnes ofte forbindelse med
jordbruksboplasser, mange er også påvist i relasjon til gravanlegg og gravfelter. Kokegroper har
en hovedbruksperiode fra yngre bronsealder til yngre jernalder, tilsvarende en et tidsrom på mer
enn 2500 år. Kokegroper opptrer både alene (desentralisert) og på store felter med flere hundre
groper, såkalte kokegropsfelt (sentralisert). Med kokegropfelter menes det i denne
sammenhengen et område hvor det utelukkende eller nesten utelukkende, forekommer
kokegroper, eller kokegroplignede anlegg (Diinhoff 2005, Martens 2005). Selv om variasjonen er
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stor kan det se ut som det er en kronologisk tendens at de desentraliserte kokegropfeltene er noe
eldre enn de mer sentraliserte kokegropfeltene.
Det arkeologiske kildematerialet vitner om at kokegropene har blitt benyttet ved en rekke ulike
anledninger, fra utøvelse av kult til husholds aktiviteter til festing og sosiale sammenkomster.
Basert på kokegropenes størrelse, antall og beliggenhet skilles det mellom groper som
representerer daglig husholdvirksomhet og kokegroper som kan forbindes med ulike former for
kultutøvelse knyttet til måltidet slik som kokegroper ved gravhauger. Lars Erik Narmo (1996) ser
kokegropfeltene som førkristne kultplasser, ”hellige lunder”. Narmo tolker gropene som spor
etter matoffer, måltider tilberedt, forært eller fortært etter spesielle regler til gudene. Man kjenner
eksempelvis til kokegroper med utelukkende funn av hesteben hvilket er en sterk indikasjon på
kultiske måltider og slakt. Lars Erik Gjerpe anfører en mer politisk og ideologisk orientert
tolkningsramme på kokegropfeltene (Gjerpe 2001). I følge Gjerpe er de spor etter «offentlige»
samlingsplasser, eksempelvis tingplasser. Her inngår kokegropene i en politisk sammenheng der
kultiske drikkelag og måltid hadde en viktig sosial og politisk betydning.
Det var en teori at Todnesrøysa kunne
være omgitt av et kokegropfelt knyttet til
kultisk aktivitet relatert til røys og/eller
solsnufenomenet, og et av målene ved
undersøkelsen var nettopp å undersøke
denne relasjonen. Fraværet ev denne type
aktivitet på neset er således overraskende
og kan tyde på at en tett fysisk nærhet til
røys og/eller solsnufenomen ikke har vært
bestemmende for plasseringen av denne
type kultisk aktivitet. Muligens kan stedet
oppleves som liminalt eller tabubelagt.
Det er også verdt å merke seg at
observering

av

solsnufenomenet

fenomenologisk vil være mer spektakulært

Figur 14. Over: Todneset sett fra sjøen mot sørøst.
Under; Todneset sett fraVe (foto Eldar Heide).

dersom man observerer det fra Ve eller

andre steder med utsikt mot Todneset. En mulighet er at terrassene rundt Tysnes- og Gjersvågen
har fungert som arenaer for kultisk aktivitet sentrert rundt opplevelsen av solsufenomenet.
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5.2 Øvrige anlegg

Figur 15 Avdekt felt med innmålte strukturer (illustrasjon Thomas Bruen Olsen).

Figur 16. Avdekt hovedfelt (foto Yvonne Dahl).
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5.2.1 Steinpakning A1
Steinpakning bestående av flate forvitrede stein i hand- til løftestor størrelse. I plan sirkulær med
en diameter 2, 6 m. Skålformet fasong i snitt med dybde 25-45 cm. I de øverste 15 cm ble det
funnet tegl, glass og fajanse av sen 1500-1600talls karakter. Ellers er pakning tørr med fyllmasse
bestående av grå fin sand og silt med innslag av kull. Ligger i en forsenkning i berget. Antatt
relasjon til A2 da disse ser ut til å gjensidig ta hensyn til hverandre. Snitt ga ingen informasjon om
hva den steinpakkede nedgravingen er. De nevnte innslag av glass, tegl og fajanse, samt en
ødelagt jarstein F1 som lå i topp gir en yngste datering til senmiddelalder eventuelt tidlig
etterreformatorisk tid.

A3

5.2.2 Grop – nedgravning A3
Sirkulær nedgraving med målene 2, 4m diameter, 59 cm
dybde. I topp et fyllskifte bestående av gråbrun silt,
humus, spredt kull, samt 1600talls fajanse, glass og tegl.
Ved

snitt

vises

flere

lag,

gropen

har

naturlig

vannoppkomme i bunn og ligger i en forsenkning i berget
på samme måte som A1. Snitt ga ingen informasjon om
hva nedgravingen er. De nevnte innslag av glass, tegl og
fajanse, gir en sannsynlig etterreformatorisk datering. Det
ble tatt ut 2 prøver for C14 datering. Prøve VP1 fra lag 3b,
som fremtrer som forseglet og uforstyrret i bunn av
Figur 17. Over høyre: Foto steinpakning A1.
Over venstre: Foto grop A3. Under høyre: Profil av
Grop 3 med prøveuttak. (Foto Eldar Heide,
illustrasjon Yvonne Dahl).

anlegget, ga datering BC 360-28 og BC260-24, altså
førromersk jernalder (vedlegg C og F).
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Figur 18. Venstre: Hovedfelt med snittede strukturer. Høyre: Steinpakning A1 grop A3 (foto Yvonne Dahl).

5.2.3 Tolkning av anleggene A1 og A3
De to anleggene ser ut til å ta hensyn til hverandre og ble oppfattet som samtidige. I felt ble
anleggene tolket som rester etter en ukjent type samtidig aktivitet av senmiddelaldersk eller
etterreformatorisk art grunnet funnene i topplagene. Dateringen fra gropen var derfor
overraskende, men kaster dessverre ikke noe lys over hva slags aktivitet anlegget/anleggene
representerer. En mulig tolkning er at gropen, A3, er rester etter bautaens opprinnelige ståsted.
Da steinen ble fjernet fra kyrkjebrygga ble det observert at de nederste 60 cm var lysere med en
tydelig marklinje. Grop A3 har tilsvarende dybde, og er det eneste stedet (bortsett fra nåværende
plassering) hvor det er tilstrekkelig med jordmasser for en nedgraving.
5.2.4 Mulig haugbunn A4
Ved

flateavdekkingen

på

platået

ved

Todnesrøysa ble det avdekket et større
område hvor undergrunnen var av en helt
annen

karakter

enn

omkringliggende

område. Området hadde en utstrekning på
7m i Ø-V retning, 4,5 m i N-S retning, med
den
Figur 19. Mulig haugbunn innrisset med rødt (foto Yvonne Dahl).
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gjenreiste

bautaen

i

midten

fyllskiftet. Det store fyllskiftet ble tolket

av

som bunnrester eller «avtrykket» etter en fjernet haug. Sannsynligvis er A4 bunnlaget etter røysen
som de Lange gravde i 1915, altså ID100121. Det er jo også en mulighet at A4/ID100121 kan
relateres til det bautaanlegget som Kraft og Neumann referer til i sine verker fra begynnelsen av
18ootallet. Anlegget besto av svært kompakt orange sand med tilført strandstein i hode- og
løftestørrelse, samt en del forvitrede heller. At fyllskiftet var såpass kompakt kan indikere stor
tyngde og en viss størrelse på haugen/røysen som er fjernet hvilket forsterker tolkningen av at
det er rester etter haugen fjernet i 1915. Anlegget ble gravd single context i plan, med en profil
inn mot bautaanlegget. Det ble tatt foto i hvert fjernede lag. Den antatte røysbunnen hadde en
tykkelse på 13-68 cm. Enkelte skjørbrente stein og sot/kullfragmenter funnet i lag 2. Det ble ikke
tatt ut prøver for datering da muligheten for kontaminering var stor.

Figur 20. Todneset sett mot Våge og Ve (foto Eldar Heide).

5.3 Todnesrøysa og horgen. Etterundersøkelse og en mulig nytolkning
Som tidligere nevnt er det den mye omtalte horgen inne i Todnesrøysa sentralt i forståelsen av
Tysnes som lokalitet. Blant det innsamlede beinmaterialet fra 1915 ble det funnet deler av et
ubrent hestekranie. Hest er som kjent et viktig element innenfor førkristen kult hvilket forsterker
inntrykket av at anlegget er et horg. En prøve fra dette kraniet ble sent til datering ved Tandem
Laboratoriet i Uppsala (vedlegg G) i forkant av undersøkelsen på Tysnes. Resultatet viser at
kraniet er moderne, tilhørende 1900tallet. Dette tydeliggjorde behovet for en ytterligere
undersøkelse av det oppmurte anlegget inne i røysa.
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Figur 21. Venstre. Røysen ryddet for vegetasjon. Oppmuringen som ble avdekt av de Lange er fremdeles svært synlig (foto Eldar Heide).
Høyre: Demontering av mur for prøveuttak (foto Eldar Heide).

Det ble renset opp for vegetasjon (trær og busker) inne i og rundt røysa. Den vestlige delen av
den indre oppmuringen fremtrer som intakt inn mot røysens kjerne, og ble ansett som det beste
stedet å undersøke murenes relasjon til røysen. Muren ble demontert og under denne, samt
tilhørende gulvheller foran, ble det observert et tydelig vegetasjonslag som lå direkte på berg. Det
ble under fjerning av muren og gulvhellene iakttatt en del brent korn. Undersøkelsen ble grundig
fotodokumentert, og fjernede stein ble gjenlagt på sitt opprinnelige sted. Undersøkelsen har
således ikke endret fremtidig opplevelse eller undersøkelse av anleggets karakter.

Det omtalte vegetasjonslaget oppfattes som et vekstlag oppstått før anleggingen av
husfundamentet. Dette innebærer sannsynligvis at røysen har vært utsatt for plyndring i
forhistorisk tid, et vanlig og tilnærmet forventet fenomen i denne type røyser. Plyndringsgropen
har blitt stående åpen i et ukjent tidsrom for deretter å bli gjenbrukt som fundament for en
røykstue eller jordkjeller.
I lys av vegetasjonslaget under det oppmurte anlegget, dateringsresultatene fra Uppsala, samt de
øvrige funn, eller mangel på sådan, fremtrer «horgen» i Todnesrøysa som murene etter en profan
bygning anlagt i plyndringsgropen i gravrøysen. De ytre murenes dimensjon og den omtalte
«pallen/altret» i det sørøstre hjørnet minner om fundamentet etter et eldhus. Funnene av brent
korn i muren og på gulvnivå forsterker dette inntrykket. Et eldhus fra sent 1600 tall med lignende
dimensjoner og type oppmuring kan sees på nabogården Ve. De omtalte restene etter et lag
bestående av kull, sot, beinrester og skjell kan være etterlatenskaper etter opprinnelig bruk
kombinert med at røysa og bygningsruinene i ettertid har blitt brukt dumpeplass for ymse

26

søppel/døde dyr. Gravrøyser gjenbrukt som både jordkjellere og «søppel og skrothaug» er et
kjent fenomen innen arkeologien.
5.4 Forhistorisk dyrkning i sjakt 4 og 5
Ved arding og ploging i hellende terreng vil jordmasser over tid bevege seg og akkumuleres i lag
ved bakkeknekker, fordypninger i terrenget, samt danne åkerreiner i enden av åkeren. I hellingene
mot øst og sør avtegnet det seg under de moderne dyrkingsmassene lag som representerer
forhistorisk åker- og beitebruk. For å få en nærmere forståelse av disse fossile dyrkingslagene ble
profilene renset opp, dokumentert ved tegning og foto og det ble deretter tatt ut 14C prøver
(vedlegg C og F).

Figur 22. Venstre. Utstrekning sjakt mot gårdstun. Høyre: Dyrkningsprofil mot sør. Lag 2 (orange) med datering til yngre romertid (foto
og illustrasjon Yvonne Dahl).

5.4.1 Sjakt 4
Denne sjakten strekker seg fra platået ved Todnesrøysa og bautaen, og ned på flaten foran
gårdstunet (se figur 12). På den nederste delen foran gårdstunet ble det påtruffet en
oppmuring/steinansamling som utfra Askeladden ble tolket som rester/forstyrrelser etter den
fjernede haugen (ID100122) som de Lange undersøkte i 1915. Men etter å ha sett foto fra denne
gravingen samt snakket med grunneier er det sannsynlig at denne oppmuringen er rester etter en
fjernet gårdsbygning. Det ble identifisert flere potensielle forhistoriske lag og trekullprøven fra
det lag 2 under dagens pløylag, ga 80-240 e.Kr. tilsvarende yngre romertid(vedlegg C og F).
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Figur 23. Over: Sjakt sett opp mot
platået foran Todneset og bautaen.
Venstre: Dyrkningsprofil. Lag 2.2
datert til sen merovinger- tidlig
vikingtid (foto og illustrasjon Yvonne
Dahl).

5.4.2 Sjakt 5
Denne sjakten strekker seg fra toppen av platået med Todnesrøysa og bautaen, ned mot sjøen og
naustet i sør (se figur 12). Dagens pløyelag bærer preg av å være påførte masser med et særdeles
homogent fyll. Det ble identifisert to forhistoriske lag under det moderne dyrkningslaget, og
prøve fra det nederste/eldste av disse ble sendt til datering med resultatet 780-790 og 800-970
e.kr. tilsvarende sen merovinger- og tidlig vikingtid. Under dette laget var det marine avsetninger,
og det er naturlig å tro at dette representerer første oppdyrkning av øvre strandsone (knappe 20
m fra strandlinjen).

5.5 Sammendrag, spor i landskapet profant og sakralt
Fra andre arkeologiske undersøkelser rundt Vågepollen vet man at landskapet i Tysnes bukten
allerede i sen steinbrukende tid og bronsealder er preget av soner med utstrakt dyrking og beite,
eksempelvis på Våge ID176349, og Nedre Gjerstad ID99953 som ligger over pollen rett vest for
Tysnes gården(Slinning 2010, Foyn 2014, Dahl in prep). På bakgrunn av kun 3 dateringer
fremkommer en relativt detaljert informasjon om den ervervsmessige utnyttelsen av Todneset i
forhistorisk tid. Det som tydeliggjøres er at neset har vært langt mer åpent, vegetasjonsløst og
preget av svaberg. Selve Todnesrøysa har ligget godt synlig og dominert neset i denne nære
utmarkssonen mellom gårdstun og sjø. Røysa har altså vært anlagt i utmark knyttet til
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strandsonen og kystleia, og er opprinnelig ikke en del av innmarksarealet slik den har vært de siste
2-300 år. Kun den slakke hellingen ned fra dagens gårdstun har akkumulert tykke
jordlag/åkerreine. Her har det tidlig i romertid blitt ryddet for større stein og utnytte for slått,
beite og dyrking. Selve Todneset har i denne fasen vært for skrinn for annet enn svært begrenset
beite og eventuelt noe slått. Gropen ved Todnesrøysa ga en datering til førromersk jernalder.
Dette angir liten informasjon om hva slags aktivitet kullsjiktet avspeiler, den påviser kun
menneskelig aktivitet i nær utmarkssone. I sen merovingertid og tidlig vikingtid tas terrassene nær
strandsonen i bruk. Utover middelalder og senreformatorisk tid har man sannsynligvis
kontinuerlig gjort tiltak og tilført jord på neset for å øke og utvide innmarksarealet for beite og
slått. Dette knyttes særlig til prestene Wergeland og Christie som var reformatorer innenfor lokalt
jordbruk på Tysnes. I siste fase brukes selve Todnesrøysa som fundament for en gårdsbygning,
trolig et eldhus, i sikker avstand fra øvrig bygningsmasse på tunet. Deretter brukes
haugen/eldhustuften som fundament for flaggstangen til prestegården. Neset er i dag en del av
den dyrkbare innmarken.

Dateringen fra gropen kan tolkes som spor etter kultisk aktivitet i forbindelse med de fjernede
gravminnene. Andre spor etter rituell aktivitet utover anleggingen av selve gravminnnene lar seg
ikke påvise. Dette er et uventet resultat. Innenfor en fenomenologisk fortolkningsramme kan det
være at solsnufenomenet har vært lettere og mer spektakulært å observere fra omkringliggende
steder. Det er også et aspekt av tabu og liminalitet som kan forklare hvorfor man ikke utfører kult
på selve åstedet for solsnufenomenet.

6. OPPSUMMERING

Tidshorisonten for menneskelig aktivitet på Tysnes er lang og mangfoldig. Resultatene viser hvor
stort informasjonspotensiale ikke-synlige kulturminner innehar. De påviste kultursporene kaster
lys over forhistorisk bosetting, rituelt liv og erverv, og vitner om en mer eller mindre kontinuerlig
bruk av området fra romertid til yngre jernalder, med innslag av «enkelthendelser» i yngre
bronsealder og førromersk jernalder. Med enkelthendelser menes anlegginen av selve
Todnesrøysa en gang i løpet av yngre bronsealder, og senere den påviste gropen i førromersk
jernalder. Undersøkelsen viser at Todneset har vært ren utmark og strandsone, som i yngre
jernalder og middelalder tas i bruk og etter hvert blir en del av innmarkssonen.
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At Tysnes og solsnufenomenet på Todnesrøysa har vært en viktig arena for sosiale og/eller
rituelle handlinger i forhistorien er en plausibel tematikk, men dette avtegner seg arkeologisk på
en annen måte enn forventet.
Undersøkelsen har gitt ny og viktig kunnskap om «horgen» på Tysnes. Forskningshistorisk er det
svært interessant og ikke minst svært viktig at den hyppig refererte «horgen på Tysnes» nå er
avkreftet, og ikke lenger en kilde til belegg for kultisk aktivitet knyttet til navngitte guder eller
solsnufenomenet. Funnet har blitt referert til innen arkeologisk, religionshistorisk og filologisk
forskning i nesten 100 år. Re-undersøkelser av denne art synliggjør problematikken omkring
forskningens sirkelargumentasjon basert på eldre funn fremkommet med annen metodikk enn
det man har til rådighet i dag. Resultatene fra Tysnes bidrar således til et mer detaljert og
balansert bilde av allerede kjente og synlige kulturminnene. Undersøkelsen har også gitt et mer
helhetlig innblikk i forholdet mellom arkeologiske funn-forminner, landskap, stedsnavn, religiøs
praksis og norrøn mytologi.
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VEDLEGG

Vedlegg A. Strukturliste

Prosjekt Todneset
Tysnes 99/1, Tysnes k. Hordaland
Struktur
nummer

Strukturtype

Undersøkt

Kommentar, beskrivelse, relasjoner m.m.

A1

Steinpakning

X

Steinpakning bestående av flate forvitrede stein i hand- til løftestor størrelse. I plan
sirkulær med en diameter 260cm. Skålformet fasong i snitt med dybde 25-45 cm.
Tegl, glass og fajanse av sen 1500-1600talls karakter i de øverste 15 cm. Ellers er
pakning «tørr» med fyllmasse bestående av grå fin sand og silt med innslag av kull.
Ligger i en forsenkning i berget

A2

Stolpehull

X

Avskrevet ved opprens.

A3

Nedgravinggrop

X

A4

Røysbunn

X

A5

Kokegrop

X

Tolkning
Snitt ga ingen informasjon om hva den
steinpakkede nedgravingen er. De
nevnte innslag av glass, tegl og fajanse,
samt en ødelagt jarstein F1 som lå i
topp gir en sannsynlig
middelalderdatering.

X
Snitt ga ingen informasjon om hva
nedgravingen er. De nevnte innslag av
glass, tegl og fajanse, gir en sannsynlig
datering av siste fase for bruk til
etterreformatorisk tid. Det er naturlig å
se A3 i relasjon til steinpakning A1. To
Sirkulær nedgraving. 240 cm diameter, 59 cm dybde. Gråbrun silt, humus, spredt kull, kullprøver tatt ut nær bunn av
1600talls fajanse, glass og tegl i topp. Ved snitt vises flere lag, gropen har naturlig
strukturen: VP1, VP2. Førstnevnte ga
vannoppkomme i bunn. Ligger i en forsenkning i berget på samme måte som
datering til førromersk jernalder (se
steinpakning A1. Jfr tegning II.
vedlegg C og F).
Utstrekning: 7m i Ø-V retning, 4,5 m i N-S retning. Gjenreist bauta, ID100122 i
Ved avdekking har undergrunnen en
midten av strukturen. Avtegner seg som svært kompakt orange sand med tilført
helt annen karakter enn
strandstein i hode- og løftestørrelse, samt en del forvitrede heller. Ligger i forsenkning omkringliggende område. At fyllskiftet
i berg. Ved snitt har dette bunnlag en tykkelse på 13-68 cm. Enkelte skjørbrente stein er såpass kompakt indikerer stor tyngde
og sot/kullfragmenter funnet i lag 2.
og betydelig størrelse på haugen som er
fjernet. Tolket som bunn av fjernet
haug. Sannsynligvis rest etter haug
utgravd av de Lange i 1915.
Sirkulært fyllskifte, 70cm diameter. Brunrød sand med innslag av humus og små
Tolket som bunn av kokegrop. Svært
mengder kull, spettvis rød og varmepåvirket sand. 3 skjørbrente stein. Ingen kullrand forstyrret av pløying. En kullprøve tatt
eller skjørbrent stein ved snitt. Kun et diffust lagskille på 2-6 cm dybde.
ut: VPa (Beta: 2013-VPa) tatt i topp.

Vedlegg B. Fotoliste

Prosjekt Todneset
Tysnes 99/1, Tysnes k. Hordaland

Retning

Dato/
Signatur

Foto nr.

Fil nr.

1

DSC_1938

2

DSC_1941

Motiv-Struktur-Situasjon
Arbeidsbilde åpning sjakt 1 ved mellom Todnesrøysa og
bauta, ABO, YD, ES, JØ
Arbeidsbilde under avdekking, ABO, YD, SOA og
journalist fra Tysnes Blad

3

DSC_1951

Jarstein F1 i overflate av anlegg steinpakning A1

21.5.13 EH

4

DSC_1952

21.5.13 EH

5

DSC_1955

Jarstein F1 in situ i steinpakning A1
Arbeidsbilde åpning sjakt 1, Todnesrøysa i bakgrunn. ABO,
YD, ES, JØ

6

DSC_1962

Arbeidsbilde avdekking kokegrop A5, i sjakt 1, ABO

21.5.13 EH

7

DSC_1964

Arbeidsbilde åpning sjakt 2, ABO, YD

22.5.13 EH

8

DSC_1965

Arbeidsbilde sjakt 5

9

DSC_1969

10

DSC_1971

Arbeidsbilde åpning sjakt 3.1, ABO, YD, JØ
Arbeidsbilde LM og ES ved opprens av steinpakning A1 i
sjakt 1

11

DSC_1973

Oversikt sjakt 3.1

ØNØ

22.5.13 EH

12

DSC_1976

Oversikt sjakt 3.2

V

22.5.13 EH

13

DSC_1979

Arbeidsbilde avdekking sjakt 1

22.5.13 EH

14

DSC_1985

22.5.13 EH

15

DSC_1992

Arbeidsbilde opprens A1, LM og ES
Oversikt Todneset under avdekking, sett fra dagens
gårdstun

16

DSC_1997

17

21.5.13 EH
21.5.13 EH

21.5.13 EH

NØ

22.5.13 EH

Ø

22.5.13 EH
22.5.13 EH

V

22.5.13 EH

S

22.5.13 EH

DSC_1999

Grop A3, arbeidsbilde, profil
Oversikt-arbeidsbilde etter opprens av mulig stolpe A2 og
steinpakning A1

S

22.5.13 EH

18

DSC_2000

Steinpakning A1 plan etter opprens

Ø

22.5.13 EH

19

DSC_2001

Som over

Ø

22.5.13 EH

20

DSC_2002

Mulig stolpe A2, plan

21

DSC_2003

Grop A3 plan og profil

S

22.5.13 EH

22

DSC_2004

Grop A3, profil, lagdeling innrisset

S

22.5.13 EH

23

DSC_2007

Steinpakning A1, plan etter opprens

SØ

22.5.13 EH

24

DSC_2008

V

22.5.13 EH

25

DSC_2013

Sjakt 4,arbeidsfoto
Sjakt 4, fossil dyrkning i knekk nederst mot gårdstun, jfr
tegning III

V

22.5.13 EH

26

DSC_2025

Grop A3 sørlig profil, jfr tegning II

S

22.5.13 EH

27

DSC_2026

Grop A3 nordlig profil, jfr tegning II

N

22.5.13 EH

28

DSC_2027

Sjakt 5, dyrkningsprofil, jfr tegning I

V

23.5.13 YD

29

DSC_2029

Sjakt 5, oversikt, dyrkningsrest til venstre

SSV

23.5.13 YD

30

DSC_2030

Sjakt 5, dyrkningsprofil, jfr tegning I

V

23.5.13 YD

31

DSC_2031

Sjakt 5, dyrkningsprofil mot øst

Ø

22.5.13 YD

33

DSC_2032

Sjakt 5, oversikt

SSØ

22.5.13.YD

34

DSC_2040

Todneset og Tysnes Gard sett fra gården Ve

V

22.5.14 EH

22.5.13 EH
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Prosjekt Todneset
Tysnes 99/1, Tysnes k. Hordaland

Retning

Dato/
Signatur

V

23.05.13 EH

Som over

V

23.05.13 EH

DSC_2059

Som over

SV

23.05.13 EH

38

DSC_2062

39

DSC_2064

Somover, arbeidsbilde EH
Oversikt sjakt 1. Bakerst gjenreist bauta med røysrest,
steinpakning A1 og grop A3 i forgrunnen

40

DSC_2065

41

DSC_2066

42

Foto nr.

Fil nr.

35

DSC_2057

Motiv-Struktur-Situasjon
Todnesrøysa, indre oppmuring (”horget”) avdekket av
Eyvind de Lange 1915, målestokk ved prøveuttak for VP3

36

DSC_2058

37

23.05.13 ES
ØSØ

23.05.13 YD

Som over

Ø

23.05.13 YD

Ø

23.05.13 YD

DSC_2068

Som over
Gjenreist bauta med røysrest,opprenset flate før sjakting
gjennom røysrest

Ø

23.05.13 YD

43

DSC_2069

Som over

V

23.05.13 YD

44

DSC_2070

Som over

S

23.05.13 YD

45

DSC_2072

Røysrest A4 ved bauta,utstrekning markert med målebånd

V

23.05.13 YD

46

DSC_2073

Som over

V

23.05.13 YD

47

DSC_2077

Som over

V

23.05.13 YD

48

DSC_2078

Som over

V

23.05.13 YD

49

DSC_2079

Som over

V

23.05.13 YD

50

DSC_2081

Steinpakninger i røysrest A4 før snitting

N

23.05.13 YD

51

DSC_2082

Som over

N

23.05.13 YD

52

DSC_2083

Som over

N

23.05.13 YD

53

DSC_2084

Som over

V

23.05.13 YD

54

DSC_2085

Som over

V

23.05.13 YD

55

DSC_2094

Arbeidsbilde

56

DSC_2095

Arbeidsbilde sjakt gjennom røysrest A4,etter lag 1

S

23.05.13 YD

57

DSC_2097

Steinpakning A1 etter formgraving/snitt

Ø

23.05.13 ES

58

DSC_2098

Som over

S

23.05.13 ES

59

DSC_2099

Som over

N

23.05.13 ES

60

DSC_2100

Arbeidsbilde sjakt gjennom røysrest A4,etter lag 2

Ø

23.05.13 YD

61

DSC_2101

Som over

SØ

23.05.13 YD

62

DSC_2102

Som over

S

23.05.13 YD

63

DSC_2103

Arbeidsbilde sjakt gjennom røysrest A4,etter lag 3

Ø

23.05.13 YD

64

DSC_2104

Som over

S

23.05.13 YD

65

DSC_2105

Som over

N

23.05.13 YD

66

DSC_2108

Oversiktbilde etter sjakt gjennom røysrest A4

Ø

23.05.13 YD

67

DSC_2109

Todnesrøysa, vestre mur, prøveuttak VP3

V

23.05.13 EH

68

DSC_2110

Som over

V

23.05.13 EH

69

DSC_2134

Todneset

N

24.05.13 EH

23.05.13 YD

Vedlegg B. Fotoliste

Prosjekt Todneset
Tysnes 99/1, Tysnes k. Hordaland

Følgende utvalg av foto er lagt inn under Bf10044 i fotoportalen: http://www.unimus.no/foto/#/

fotokort_ Filnavn
138647 Bf10044_1951.JPG
138648 Bf10044_1962.JPG
138649 Bf10044_1973.JPG
138650 Bf10044_1992.JPG
138651 Bf10044_1997.JPG
138652 Bf10044_1999.JPG
138653 Bf10044_2001.JPG
138654 Bf10044_2002.JPG
138655 Bf10044_2013.JPG
138656 Bf10044_2025.JPG
138657 Bf10044_2029.JPG
138658 Bf10044_2032.JPG
138659 Bf10044_2057.JPG
138660 Bf10044_2062.JPG
138661 Bf10044_2064.JPG
138662 Bf10044_2069.JPG
138663 Bf10044_2078.JPG
138664 Bf10044_2100.JPG
138665 Bf10044_2109.JPG

Motiv
Jarstein B17058/1 in situ i anlegg A1
Arbeidsbilde avdekking kokegrop A5, Asle Bruen Olsen
Oversikt sjakt 3.1
Oversikt Todneset under avdekking, sett fra gårdstudet
Anlegg A3,grop, arbeidsbilde, profil
Oversikt og arbeidsbilde eeter opprens av mulig stolpe A2 og steinpakning A1, plan
Anlegg A1 steinpakning, plan
Anlegg A2, mulig stolpe, plan
Oversikt sjakt 4
Anlegg A3 grop, sørlig profil, jfr tegning II
Oversikt sjakt 5, mørkere lag med forhistorisk dyrkning skimtes til venstre
Oversikt sjakt 5
Todnesrøysa, indre oppmuring avdekket av Eyvind de Lange i 1915
Todnesrøysa, arbeidsbilde Eldar Heide
Oversikt sjakt 1/hovedfelt. Bakerst gjenreist bauta ID100122 med antatt haugrest rundt denne (ID100121), stienpakning A1
Oversikt sjakt 1/hovedfelt. Bakerst gjenreist bauta ID100122 med antatt haugrest rundt denne (ID100121), stienpakning A1
Haugrest A4 med gjenreist bauta i midten
Arbeidsbilde sjakt gjennom haugbunn/haugrest A4
Todnesrøysa, arbeidsbilde demontering av vestre mur og uttak prøve VP#

Strukturnr/Objektnr
A1
A5
Sjakt 3

Sett mot Fotograf
Eldar Heide
Eldar Heide
ØNØ Eldar Heide
V
Eldar Heide
A3
S
Eldar Heide
A1, A3
S
Eldar Heide
A1
Ø Eldar Heide
A2
Eldar Heide
Sjakt 4
V
Eldar Heide
A3
S
Eldar Heide
Sjakt 5
SSV Eldar Heide
Sjakt 5
SSØ Eldar Heide
ID45567
V
Eldar Heide
ID45567
ØSØ Eldar Heide
ID100122, A1, A3
ØSØ Eldar Heide
ID100122, A1, A3
ØSØ Eldar Heide
ID100122, A4/ID100121
V
Eldar Heide
A4/ID100121
Ø Eldar Heide
ID45567
V
Eldar Heide

Opptaksda
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013

Vedlegg C. VP-Liste

Prosjekt Todneset
Tysnes 99/1, Tysnes k. Hordaland

VP
nr.

Type
prøve

1

14C

BETA
nr
TYS3

Type anlegg/
struktur
Nedgraving/
Grop

2

14C

3

14C

4.1

14C

4.2

14C

5

14C

Dyrkningslag

6

14C

Dyrkningslag

7

14C

TYS2

Dyrkningslag

A

14C

TYS4

Kokegrop

TYS5

Nedgraving-/
Grop
Innvendig
oppmuring i røys
Dyrkningslag

TYS1

Dyrknings lag

Strukturnummer
A3

Lag
Lag 3.B

Profil
Plan
Profil

Dokumentasjon
Tegning II

Datering ukla
bp
1 sigma
2190 +/- 30

Datering BC/AD
2 sigma
BC 360-28 og BC26024.

A3
ID45567-1

Profil (Ø) i
sjakt 5
Profil (Ø) i
sjakt 5
Profil (N) i
sjakt 4
Profil (N) i
sjakt 4
Profil (N) i
sjakt 4
A5

Lag 2B

Profil

Lag under
sekundær
mur i
Todnesrøysa
Lag 2.2

Profil

Profil

Tegning I

Lag 4

Profil

Tegning I

Lag 5

Profil

Tegning III

Lag 4

Profil

Tegning III

Lag 2

Profil

Tegning III

Prøve tatt i
ytre rand.
Kokegropen
var svært
grunn, derfor
prøvetaging i
topp.

Plan

Tegning II

Alle prøver er flotert . For dateringsresultat se BETA liste (vedlegg F).

BC 240-160 og BC
130-120.

Tegning II

Dato/sign
23.05.13
ABO/SOA

23.05.13
ABO
23.05.13 EA

23.05.13 YD
1180 +/- 30

1830 +/- 30

AD 780-790 og
AD800-970.

AD 80-240.

23.05.13 YD
24.05.13
ABO/SOA
24.05.13
ABO/SOA
24.05.13
ABO/SOA
24.05.13 YD

Vedlegg D. Tegneliste

Prosjekt Todneset
Tysnes 99/1, Tysnes k. Hordaland

Tegning
nr.

Strukturnummer

Type
anlegg/struktur

Profil/
Plan

Målestokk

Annet. Kommentarer,
relasjoner, prøver etc

Dato/sign

I

Sjakt 5, profil øst

Dyrkningslag

Profil

1:10

VP4.1 og 4.2 avmerket

23.05.13
YD

II

A2, A5

Nedgraving-grop
(A2), kokegrop
(A5)

Begge

1:10

VP1, VP2, VPa
avmerket.

23.24.05.13

Dyrkningslag

Profil

III

Sjakt 4, profil nord

ABO/YD
1:10

VP5-7 avmerket på
tegning

24.05.13
ABO

Vedlegg E. Rentegninger Prosjekt Todneset Tysnes 99/1, Tysnes k. Hordaland

±

Sjakt 1: Grop-nedgravning A2

VP 2

VP 1

Lagbeskrivelse
Lag
Lag
Lag
Lag
Lag

0, 5 meter

1: Påfylt åkerjord med tegl, glass, steingods fra 16-1700 tallet.
2A: Gråbrun silt med høyt organisk innhold. Ser ut til å være dannet over tid.
2B: Som lag 2A men mørkere og trekullholdig.
3A: Grågrønn sand, silt spekket med erodert fyllittflis og stein.
3B: Mørk grå silt, steinblandet med nedbrudte organiske komponenter.

Symbolnøkkel
Lag 1

Lag 2A
Lag 2B
Lag 3A
Lag 3B
Stein
VP

±

±

Sjakt 5: Dyrkningsprofil

1

Symbolnøkkel

2.1

Lag 1
Lag 2.1

2.2

Lag 2.2

3.1

4

3.2

VP 4.1

Lag 2.3
Lag 3.1

2.3

VP 4.2

2.3

Lag 4
Stein
VP

Staur

Lagbeskrivelse:

Lag 3.2

0,5 meter

Lag 1: Brun fin sand, kraftig humusholdig. Fast, elastisk. Små mengder tegl og glass.
Tolket som moderne dyrkning.
Lag 2.1: Brun-rødlig humusholdig sand, noe grus, fast. Innslag av middelalder"boss" som skår fra stjertepotter, tegl, fajanse og porselen.
Tolket som etterreformatorisk dyrkning med tilført bygjødsel. Også observert i andre sjakter.
Lag 2.2: Som lag 2.1 med innslag av fragmentert kull.
Lag 2.3: Som over, homogent uten innlag av middelalder"boss".
Lag 3.1: Orange-brun fin sand og silt.Farge fra utfelling i berggrunnen.
Lag 3.2: Som over men med ren orange farge.
Lag 4: Brun-brungrå sand, sil, fin grus, humusholdig. Fast, elastisk. Innslag av kullbiter. Tolkes som førreformatorisk dyrkning. Ligger direkte på forvitret fyllittberg.

Vedlegg F. Dateringsresultat BETA. Prosjekt Todneset Tysnes 99/1, Tysnes k. Hordaland

Vedlegg G. Dateringsresultat Tandem Prosjekt Todneset Tysnes 99/1, Tysnes k. Hordaland

Göran Possnert
I LOPNR.
INTNR.
The Ångström Laboratory
I
Tandem Laboratory
I
Box 529
I
S-751 20 UPPSALA
I
Sweden
I
Tel: +46 18 471 30 59
I
E-mail: Goran.Possnert@Angstrom.uu.se
I DO NOT USE THIS SPACE
____________________________________________________________________________________
RADIOCARBON SAMPLE INFORMATION
SUBMITTER, NAME
Asle Bruen Olsen.........................................................................................................
.........................................................................................................
INSTITUTE
University Museum in Bergen, SFYK
..........................................................................................................
Address
Asle Bruen Olsen, Universitetsmuseet i Bergen, Seksjon for ytre kulturminnevern
Joachim Frielesgt. 1, 5007 Bergen
..........................................................................................................
Telephone
+4755582932/+4791720008
..........................................................................................................
E-mail
asle.olsen@um.uib.no
..........................................................................................................
____________________________________________________________________________________
SAMPLE NAME (geographical or site name + serial number)
Todnes, Tysnes k., Hordaland, Norway –sample TOD 1
____________________________________________________________________________________
SAMPLE LOCATION
Country/sea Norway.............................................................................................................................
Province/district..Hordaland.....................................................................................................................
Town/mountain/region ...Western Norway
.......................................................................................................
Date of collection .05.02.13 (originally found in excavation by Eivind de Lange in
1915)....................................................................................................................
Collector’s name ...Curator Anne Karin Hufthammer, DNS, University Museum of
Bergen..................................................................................................................
Geographical coordinates
vs. Greenwich ..................................... Lat. .......................................... Long.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Type of material.
species
¤ charcoal
..................................................
X bone unburned
Horse ( mandibula)..................................................
¤ bone burned
..................................................
¤ carbonate
..................................................
¤ macrofossils
..................................................
¤ sediment
..................................................
¤ other
..................................................
Roots in the sample
¤ yes ¤ no
Sample weight .................1,38
gram.......................... mg
Sample sieved
¤ yes ¤ no
Estimated carbon content ............................. %
Sample treatment ...................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Sample supposed to affected by:
Submerged plants
¤ yes ¤ no
Salt water origin
¤ yes ¤ no
Humus infiltration
¤ yes ¤ no
Brackish water origin ¤ yes ¤ no
Old carbonaceous contamination
¤ yes ¤ no
Soft water origin
¤ yes ¤ no
Indication of erosion
¤ yes ¤ no
Hard water origin
¤ yes ¤ no
____________________________________________________________________________________

Estimated age ..400 – 900 AD....................................................................................................................
____________________________________________________________________________________
Dating to be paid by: .Asle Bruen
Olsen..............................................................................................................
VAT (Valid Add Tax) number: ............................................................................................................
Investigation supported by..Universitetsmuseet Bergen, Seksjon for ytre
kulturminnevern.......................................................................................................
____________________________________________________________________________________

PAGE 2
RELATED INFORMATION
Have any samples in this series been submitted to another lab? ¤ yes ¤ no
What lab? ..............................................................................................................................
Is this a duplicate sample ¤ yes ¤ no
Earlier results: .............................................................................................................................................
____________________________________________________________________________________
REFERENCES

____________________________________________________________________________________
DETAILS ABOUT POSITION OF SAMPLE WITHIN SITE (grid)

____________________________________________________________________________________
SKETCH with scale and position of sample (provide sketch or pollen diagram on separate
sheet if necessary)

Vedlegg I. Tilvekst. Prosjekt Todneset Tysnes 99/1, Tysnes k. Hordaland
B 17058 Funn fra forskningsgraving Todneset, Tysnes gnr 99, bnr 1, Tysnes k, Hordaland
/1

1 Jarstein/ fiskesøkke av lyseblå kleber. Distalt fragment. Avlang, kvadratisk snitt,
pyramideformet ende. Brudd ved hull for oppheng. Største mål 17 x 4 cm.

Vedlegg J. Mediadekning. Prosjekt Todneset Tysnes 99/1, Tysnes k. Hordaland
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På sommarsolkverv - altså i desse dagar - går sola ned bak eit fjell i Os, men ein skalk kjem fram att på nordaustsida,
og skin nokre få minutt på Tysneset, før ho går ned for godt.

Sola gjer ekstranummer
SOMMERSOIKVERV
C

Eldar Heide, Asle Bruen Olsen,

Det har lenge vore kjent at Tysnesøya stod i ei særstilling innanfor førkristen gudedyrking,
og no har vi truleg oppdaga
grunnen: Eit makelaust solfenomen knytt til ei stor røys på den
opphavlege garden Tysnes. Får
vi ei ny arkeologisk utgraving
der, er det gode sjansar for at vi
finn det fyrste vestnorske kultkomplekset frå førkristen tid.
Magnus Olsen viste i 1905 at
Tysnesøya har ein eineståande
konsentrasjon av stadnamn
som fortel om førkristen gudedyrking. Tysnes, som opphavleg
berre var neset midt imot Våge,
tyder «gudeneset». Under Dallandsfjellet ligg ein gard med
namnet Ve, som tyder «den heilage staden», og ein med namnet Lunde, som mange stader er
knytt til offerlundar.
Her ligg gudeøycme
I sundet mellom desse stadene
og det opphavlege Tysnes ligg
holmen Helgasteinen «den heilage steinen». Småøyane nordaust
for Tysneset heitte på gammalnorsk Goåeyjar «gudeøyane».
Sør for dei ligg ein Lunde til,
og Vevatnet «det heilage vatnet»,
og Hovland «kulthusgarden».
Som overbygning over alt dette
heitte heile øya i gammal tid
Njaråarlog, som tyder «Njords
lovdøme».

DACAPO: Sommarsolkverv 2009 sett frå Tysneset. Sola har vore borte bak pellet på Strøno, men er komen fram att og skin nokre få minutt på Tysneset. Helgasteinen til
venstre for fyrlykta. Ei ny arkeologisk utgraving på Tysnes kan opne for at vi finn det fyrste vestnorske kultkompleksetfrå førkristen tid.
FOTO; SILJE AGDESTEIN

inntrykk, som med ei ubestemmeleg kraft. Den har førmoderne menneske gjerne oppfatta
som eit guddomleg nærvære, og
staden dermed som heilag.
- 1 praksis er det vanlegvis ein
kombinasjon av dei to årsakstypane: Hovdinggarden i ei bygd
har hovdingen fordi garden
ligg på den beste jorda, ved den
beste eller einaste hamna, osb.
Nærøyfjorden/Nærøydalen skil
seg ut i samfunnet og, ferdslevegen som går der har alltid vore
eit uvurderleg bindeledd mellom bygder og regionar.

austsida, og skin nokre få minutt
på Tysneset, før ho går ned for
godt. Ved vårjamdøger og haustjamdøger skjer det same; då er
fjellet Dallandsfjellet.

steinen», så er det all grunn til
å tru at det er fordi ein tenkte
seg at dei spesielle solfenomena
oppretta kontakt mellom gudeog menneskeverda på akkurat
desse stadene. Utgangspunktet
må vera Tysneset for det er den
staden som er merkt ut med det
mest spesielle naturfenomenet,
og som vart kyrkjestad; dét var
det helst dei viktigaste førkristne kultstadene som vart. Helgasteinen kan oppfattast som ein
«avleggjar» av Tysneset, og så har
atterglansen frå desse to stadene
gjeve den næraste delen av øya
gude-nær status; det er der dei
fleste sakralnamnstadene ligg.

Med sola som utgangspunkt
Hovdingmakta
Sola skin altså berre på Tysneset
Kvifor har Tysnesøya den stør{og ei stripe bak) med «ekstraste konsentrasjonen av sakrale
nummer» ved alle dei fire solstadnamn i Noreg? Årsaker til
vendepunkta i året I tillegg er
slikt kan liggja i samfunnet og
«ekstranummera» på vår- og
i naturen ikring. Ei årsak i samhaustjamdøger det fyrste i somfunnet kan vera at ein hovding
marhalvåret og det siste i vinmed makt fastsette at felleskulterhalvåret.. Sannsynlegheita
ten i bygda skulle skje der.
for at eit slikt punkt i landskapet skal finnast, kan ikkje vera
Eit døme på årsak i landskapet
langt over nulL
er Gudvangen «gudeenga» ved Sola går ned og kjem att
Nærøyfjorden, der Nær truleg er Tysnesøya skil seg ut på ein
Dette er så spesielt at vi må
gudenamnet Njord. Bakgrunnen annan måte: Med «krysspeiling» tru det er utgangspunktet for Arkeologien gjev svar
for namna er etter alt å døma at fire gonger i året prikkar sola heile gudedyrkingskomplekset På bakgrunn av dette er Tysnelandskapet er
inn
punktet på Tysnesøya. Det stemmer med set ein stad det ville det vera
noko heilt utanHelgasteinen, som er den mest svært interessant å kjenna arkeom det vanlege:
spesielle av dei andre sakral- ologisk. Røysa på solsenterpunkFjellveggene
namnstadene på øya. Det mest tet er utgraven to gonger, men
å tru at dei spesielle J g ° « ,*» slåande med denne holmen, resultata seier oss lite, både
stig meir eller
mindre lodd- SOlfenOTtiena OVprettQ Ove Agdestein seier Agdestein, er at han ofte fordi hovudutgravinga, i 1915,
oppdaga, gjen- er opplyst av sola når bygda ligg var dårleg jamvel for den tida,
rette 1400-1500
m, og det er så kontakt mellom gude- nom mange års i skugge fordi det er skyer over og fordi tradisjonell arkeologi
sjølve Tysnesøya.
ikkje har kunna seia stort om
trongt mellom
kult utover gravkult.
dei at når ein
Eit kjempestort amfi
ror fjorden kjenTysnesøya.
Dei norrøne tekstane er
nest det mest som ein kan ta
Det mest særmerkte fenome- Både Tysneset og Helgasteinen hovudkjelda til gammalnordisk
borti land med årane på begge net opptrer ved vintersolkverv: er altså stader som på forunder- religion, og kjem alltid ril å vera
20 minutt etter at sola har gått leg vis er opplyste av sola når det Men takk vere store metoned, kjem ho att i eit trongt skar omlandet ugg i skugge, og det deframsteg dei siste tiåra er reliCudane var nær dei
og skin i 7-8 minutt direkte på er iaugefallande, for bygda ligg gionsarkeologien no i stand til å
Eit anna døme er Saltstrau- røysa, og berre på den, medan som på tribuneplass i eit kjem- gje svært viktige tillegg, og til å
men. Det er verdsens sterkaste resten av bygda ligg i skugge. pestort amfi, med utsyn over sjø- sanna fleire av sogene sine kulttidevasstraum; han renn mel- Det same tek seg opp att tre gon- en beint mot desse to stadene, husskildringar, som kritikarar
lom to øyar, og dei heitte på ger til kvart år: På sommarsol- og det lyse berget på Helgastei- har drege i tvil.
gammalnorsk Go9eyjar «gudeøy- kverv - altså i desse dagar - går nen forsterkar effekten.
ane». Slike stader er ofte turist- sola ned bak eit fjell i Os, men
Når desse stadene heiter Lat oss grava på Tysneset
magnetar i dag, fordi dei gjer ein skalk kjem fram att på nord- «gudeneset» og «den heilage I Sverige og Danmark har arkeo-

n
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logane avdekt heile kultanlegg
som dekkjer store område, med
kultrøysar, kultbygningar, prosesjonsvegar, tjukke kulturlag
svarte av blod frå offerdyr, kultgjenstandar, osb. - på stader
som Uppåkra i Skåne, Helgo og
Lilla Ullevi i Stockholms-traktene, og Tissø og Gudme i DanFor eit par år sidan vart det
fyrste slike anlegget her i landet funne på Ranheim ved
Trondheim. Er det ikkje på tide
at vi finn eit på Vestlandet og?
Dersom vi med moderne metodar undersøkjer området ikring
røysa på Tysneset, så burde sjansen til å finna eit slikt anlegg
vera svært god, fordi staden er
så spesiell Av same grunn er det
gode sjansar for at anlegget er
eineståande, i storleik og funnrikdom, i ein annan divisjon
enn det ved Trondheim.
Vil nokon sponsa?
Det kan i så fall gje oss mykje
heilt ny kunnskap om førkristen
gudedyrkmg på Vestlandet, med
detaljar vi no berre kan fantasera oss til - og om Tysnes si regionale rolle i førkristen tid. Men
det er vanskeleg å skaffa pengar til forskingsgraving; humanistisk forsking druknar ikkje
akkurat i ressursar for tida.
Kan nokon tenkja seg å sponsa ei slik utgraving? Vi kjem
langt med ein halv million, og
det går an å spleisa. Får vi ein
arkeologisk kultsensasjon på
Tysnes?

+

