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Forord
Et kulturminne er et spor etter menneskelig liv og virke i vårt fysiske miljø, for eksempel en
bygning, en vei, et gravminne, en steinalderboplass, ei kokegrop eller et jernvinneanlegg. Det
kan også være steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Kulturminnene
representerer både uerstattelige kilder til kunnskap om fortidige samfunn, og en ressurs for
opplevelse og bruk – i dag og i fremtiden.
Kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder (eldre enn 1537) er automatisk fredet i kraft av
sin høye alder, jfr. Kulturminneloven § 4. Fra tida før skriftlige kilder, er de materielle
levningene de eneste kildene til å forstå menneskene og det samfunnet de levde i.
Kulturminner fra nyere tid (yngre enn 1536) kan også ha høy verdi. Særlig verdifulle
kulturminner kan bli vedtaksfredet, jfr. Kulturminneloven §§ 15 og 19. Alle typer kulturminner
og kulturmiljø kan dessuten bli vernet som hensynssoner, jfr. Plan og bygningsloven § 11-8.
HOVEDPERIODE

UNDERPERIODeR

14C-ÅR (før nåtid)

KALENDERÅR

Eldre steinalder

Tidligmesolitikum

10020 – 8900 b.p.

9500 – 8000 f.Kr.

Mellommesolitikum

8900 – 7690 b.p.

8000 – 6500 f.Kr.

Senmesolitikum

7690 – 5230 b.p.

6500 – 4000 f.Kr.

Tidligneolitikum

5230 – 4700 b.p.

4000 – 3300 f.Kr.

Mellomneolitikum A

4700 – 4100 b.p.

3300 – 2600 f.Kr.

Mellomneolitikum B

4100 – 3800 b.p.

2600 – 2300 f.Kr.

Senneolitikum

3800 – 3500 b.p

2300 – 1800 f.Kr.

Eldre bronsealder

3500 – 2900 b.p.

1800 – 1100 f.Kr.

Yngre bronsealder

2900 – 2440 b.p

1100 – 500 f.Kr.

Førromersk jernalder

2440 – 2010 b.p.

500 f.Kr. – 0

Eldre romertid

2010 – 1840 b.p.

0 – 200 e.Kr.

Yngre romertid

1840 – 1680 b.p.

200 – 400 e.Kr.

Folkevandringstid

1680 – 1500 b.p.

400 – 570 e.Kr.

Merovingertid

1500 – 1210 b.p.

570 – 780 e.Kr.

Vikingtid

1210 – 1000 b.p.

780 – 1030 e.Kr.

Yngre steinalder

Bronsealder
Eldre jernalder

Yngre jernalder
Middelalder

Middelalder

1030 – 1536 e.Kr.

Nyere tid

Nyere tid

1537 e.Kr. –

Figur 1: Kronologiske perioder.

Da kun et fåtall av alle kulturminner er kjent, er kulturminneforvaltninga avhengig av
arkeologiske registreringer for å kunne uttale seg til plan- og byggesaker, jf.
Kulturminneloven §§ 8 og 9. Ved eventuelle funn av automatisk freda kulturminner, kan
søker enten forsøke å tilpasse planene slik at disse ikke kommer i konflikt med tiltaket, eller
søke om dispensasjon fra lovverket. Ved et eventuelt dispensasjonsvedtak kan det bli stilt
vilkår om arkeologisk utgravning før iverksetting av tiltaket, for slik å sikre at kunnskapen
ikke går tapt for fremtidige generasjoner.
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1. Sammendrag
Denne arkeologiske undersøkelsen ble foretatt på Aursnes (Ørsnes) gbnr. 1/1 i Sykkylven
kommune, i forbindelse med detaljregulering for Fjordkrona på Aursneset.
Feltarbeidet ble utført av Agathe Sofie Farstad Smørholm i perioden 30.09-01.10.2020, og
rapporten ble ferdigstilt 06.10.2020. Totalt ble det brukt 3,2 dagsverk på saken.
Av metoder ble det benyttet visuell overflateregistrering.
Undersøkelsen resulterte ikke i funn av automatisk fredete kulturminner. Det ble imidlertid
oppdaget en mulig gravrøys ved fergekaia, og en helle/bautastein på privat eiendom gbnr.
1/104. Disse er registrert på Riksantikvarens kulturminnedatabase, «under uavklart» og «ikke
fredet».
•
•

Røys-rest Havhanslaupet, uavklart, arkeologisk minne – ID 272095
Steinhelle, ikke fredet, arkeologisk minne – ID 272091
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2. Bakgrunn og formål med undersøkelsen
Bakgrunnen for denne arkeologiske registreringa er privat reguleringsarbeid for gbnr. 1/1,
Fjordkrona på Aursneset hvor formålet er å tilrettelegge for etablering av boliger. Planområdet
er ca. 14,4 DAA og strekker seg fra øst ved gbnr. 1/73 til fergekaia ved Havhanslaupet i vest.

Figur 2. Plankart

Før planarbeidet kunne godkjennes ble det stilt krav om arkeologisk registrering. Dette i
hovedsak grunnet en større samling med gravrøyser som ligger på Aursneset, og muligheten
for å påvise lignende arkeologiske funn. Formålet med registreringa var å undersøke forholdet
mellom planarbeidet og eventuelle automatisk freda kulturminne, jf § 9 i kulturminneloven av
9. juni 1978.
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3. Området
I øst inkluderer planområdet en større flate på en bakketopp/høyde. Planområdets nordlige
yttergrense går videre vest fra denne bakketoppen og ned på sørlig side av gravrøys ID 60620.
Sørlig avgrensing av planområdet følger Fjordvegen fra øst og grenser videre vestover til gbnr.
1/68, 1/56, 1/101 og 1/109 – omtrent der hvor grøntområdet slutter ved bebyggelsen i dag.
Planområdets nordlige og sørlige yttergrense smalner inn mot vest og ender ved fergekaia.
Terrenget i vestlig del er nokså flatt, men kupert. Her består vegetasjonen for det meste av
svaberg, bergknauser og myr. Lengre øst er terrenget svært gjengrodd av buskvekster, einer og
bjørk. Dette gjelder spesielt området like ved gravrøys ID 60620. Skogen fortsetter fra røysa og
opp en bratt skråning til et høydedrag. På høydedraget øst i planområdet er vegetasjonen for det
meste fjernet. Også mye av myr/torvbunnen er avtorvet ned til berg. Området er svært vått.

Figur 3. Planområdet ortofoto

Figur 4. Høydedrag øst i planområdet
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Som følge av havstigning (transgresjon) og landheving (regresjon) har havnivået endret seg
gjennom hele forhistorien. Da isen begynte å smelte etter siste istid steg havet relativt raskt,
men samtidig begynte også landet å heve seg på grunn av mindre trykk fra isen. Resultatet ble
en påfølgende regresjon. I Møre og Romsdal ligger de førhistoriske strandlinjene derfor
generelt høyere enn dagens havnivå, men utviklingen er forskjellig fra område til område.
David Simpson ved Bergen museum har utarbeidet et program som gjør det mulig å skrive ut
lokale strandforskyvingsdiagram. Kurvene er basert på arbeid av Stein Bondevik, John Inge
Svendsen og Jan Mangerud fra 1998. Om en forutsetter at fangstfolk i steinalderen bosatte seg
nær sjøen, kan lokale strandlinjekurver både benyttes til å vurdere funnpotensial i et område og
til å datere eventuelle funn.

Figur 5. Strandlinjekurve for Aursnes, i Sykkylven kommune etter skjema utarbeidet av David N. Simpson,
mars 2001 (jfr. Svendsen & Mangerud 1987, Bondevik, Svendsen og Mangerud 1998).
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4. Kulturhistorisk riss
Aursnes ble først nedskrevet i 1603 under navnet Aarsnes (Dokumentasjonsprosjektet, 1999).

4.1 Automatisk fredete kulturminner
En oversikt over fredete kulturminner er å finne på www.kulturminnesok.no, eller som wmstjeneste i andre nettportaler (f.eks. www.gislink.no)
På Aursnes gbnr. 1/1 ligger to registrerte automatisk fredete kulturminner.
• ID 60620, Fetts fk. nr. 3 Havhanslaupet – Gravrøys
Like nord for planområdet ligger en gravrøys. Røysa måler 13x16 m i diameter, og er
svært utkasta. Den er bygd opp av steiner/blokker, men er i dag helt gjengrodd. Det at
røysa er sterkt utkasta og gjengrodd gjør at den er vanskelig å se i terrenget. Røysa var
opprinnelig bygd over et skar i knausen.
• ID 123326, Aursnes – Fjernet (aut. fredet) – Bosetningsspor
Bosetningssporene ligger ikke innenfor planområdet, men like sør på jordet ovenfor
fergekaia. Lokaliteten består av kokegroper og kullag, og er datert til bronsealder (BC
1525-1400).
• Gravrøys: kulturminnet er ikke registrert hos Askeladden, men skal ha vært lokalisert i
nærheten av sørlig ytterkant av ID 123326 – i området mellom dagens parkeringsplass
og hotelltomt.
Det ligger ytterligere fem gravrøyser på Aursneset. Disse ligger på sørlig del av Aursneset, på
gbnr. 1/122.
• ID 66515, Fetts fk.nr. 1/2-5 Aursneset – Gravfelt
Samlinga inneholder fire røyser og er bueformet. Gravfeltet ligger på et høydedrag som
er orientert NV-SØ, ved rota av Aursneset. Her har det vært vidt utsyn over
Sykkylvsfjorden i vest og sør, og over Storfjorden i nord.
• ID 45561, Fetts fk.nr. 1/1 Aursneset – Gravrøys
Røysa ligger 225 meter SSV for fergekaia og er omkring 10 meter i tverrmål. Gravrøysa
er nokså utkasta, men klart markert. Like nord for sentrum av røysa er det et søkk
orientert NNØ-SSV. I sørlig del av søkket ligger en helle på rundt 1,5 x 0,7 m. I østlig
del av røysa er det nok et søkk orientert N-S.

Figur 6. Gravrøys på sørlig del av Aursneset. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune
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4.2 Nyere tids kulturminner
En oversikt over en del verneverdige bygninger og andre byggverk fra nyere tid er å finne i det
såkalte SEFRAK-registeret. Dette er tilgjengelig som wms-tjeneste, blant annet på
www.gislink.no.
Det finnes ingen registrerte kulturminner av nyere tid/SEFRAK-registrerte bygninger i eller
ved planområdet.

4.3 Løsfunn
En oversikt over gjenstander som er innlevert til museum er tilgjengelig på
www.unimus.no/arkeologi. En del av disse er også kartfestet og fotografert.
Det er funnet ett løsfunn i nærheten av planområdet:
• Museumsnummer B8922
To små biter av brente bein funnet ved P. Fetts undersøkelse av en liten hellekiste i
utkanten av en tørr steinrøys på gbnr. 1/1.
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5. Strategi og metode
Strategi og metode ble valgt ut fra terreng, arealbruk og vegetasjon i området. Det ble tatt i bruk
visuell overflateregistrering som metode på planområdet. Manuell prøvestikking ble på forhånd
av registreringen vurdert, men ble ikke tatt i bruk grunnet tynt myrlag på berggrunn.

5.1 Visuell overflateregistrering
Metoden innebærer at markoverflaten blir registrert for å påvise funn av tufter, gravminner,
dyrkingsspor o.s.v. Grunnen blir sondert ved hjelp av sonderingsbor, en ca. 1 meter lang
metallstang der det er frest ut et spor som gjør det mulig å ta ut en profil av grunnen der en
stikker. Ved mulige funn blir det gjerne åpnet en sjakt eller et prøvestikk for å påvise ildsteder,
gulvnivå, dyrkingslag eller lignende, avgrense kulturminnene, og eventuelt ta ut kullprøver for
datering.

5.2 Maskinell sjakting
Metoden innebærer at en benytter gravemaskin med flatt graveskjær/pusseskjær til forsiktig å
skrape av det øverste matjordslaget. Spor etter blant annet ildsteder og stolpehull etter hus kan
være synlige i den sterile grunnen under. Sjaktene har en bredde på ca. 3 meter. Ved
undersøkelse av større områder blir sjaktene lagt parallelt, med innbyrdes avstand på ca. 10-15
meter.

5.3 Manuell prøvestikking
Metoden innebærer at en bruker spade og fjerner torva i et ca. 40 x 40 cm stort område. Massene
blir gravd opp mekanisk, bøtte for bøtte, og såldet i såld med 4 mm maskevidde. Såldingen
fjerner jord, sand o.l. og gjør det mulig å påvise steinredskaper som økser og pilspisser, eller
avfall fra tilvirking av slike, som for eksempel flintavslag. Uttaksstedet for hvert bøttelag blir
markert i profilen for hvert bøttelag, for eventuelt å kunne relatere funn til riktig jordlag. Både
positive og negative prøvestikk blir kartfestet, for slik å kunne avgrense eventuelle lokaliteter.
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6. Undersøkelsen
Registreringsarbeidet ble utført av Agathe Sofie Farstad Smørholm i perioden 30.09.20 og
01.10.20, og utgjorde totalt 1,5 dagsverk. Det var opphold stort sett hele dagen, været hadde
ingen innvirkning på undersøkelsen.

6.1 Synlige strukturer
Det ble totalt påvist tre synlige strukturer. Struktur 1 er vurdert til å være fra nyere tid. Struktur
2 er vurdert som mulig gravminne og registrert som uavklart i Riksantikvarens
kulturminnedatabase, Askeladden. Struktur 3 er en helle og stammer trolig fra en av Aursnes
mange gravminner. Hellen/bautaen er lagt inn i Askeladden, men er ikke fredet.
Str. Nr.

Type

Kommentar

2

Beskrivelse
Prøve
Avlang steinmur/gjerde, ca. 3,5x1 m, h.
Mur/gjerde ca. 1 m
Diam. ca. 12-13 m i VØ-retning, diam.
Steinrøys 8-9 m i NS-retning. Ingen kull

3

Helle

Nyere tid
Mulig rest av gravminne. ID
272095
Tilhugget (?) bauta. ID 272091
(ikke fredet)

1

Ca 2x1 m. Rundt 25 cm tykk (+-)

Figur 7. Tabell over synlige strukturer

Struktur 1:
Mindre steinmur, trolig en rest. Ikke spesielt mosegrodd. Muren ligger i et skårende
terreng/bakke. Mest sannsynlig konstruert i nyere tid.

Figur 8. Steinmur
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Struktur 2:
Struktur 2 ligger delvis innenfor planområdets vestlige yttergrense. Størsteparten ligger
imidlertid like utenfor plangrensa. Strukturen består av hodestore og større stein/blokker rundt
en bergknaus, som sammen delvis lager en sirkel. Sirkelen er kun brutt i nordøst, hvor det
ikke ble funnet stein.
Steinene er kraftig mosegrodd og delvis overgrodd i øst hvor det vokser en del gress. Her er
også myr like ved. Videre rundt ligger steinene på berget. I sentrum av bergknausen/sirkelen
er det nesten ikke stein, unntaket er i et område som har noe torv. Her ligger tre hodestore
stein i en halvsirkel. Under torva finnes nevestore stein. Delen av bergknausen som mangler
stein er noe berørt av moderne inngrep. Dette er noe som kan ligne et merkepunkt (metall) e.l.
som er boret ned i berget.

Figur 9. Få stein i sentrum av strukturen

Det kan framstå noe merkelig om dette er en gravrøys. Strukturen ligger meget godt synlig i
terrenget, like ved fergekaia. I forbindelse med arbeid på fergekaia har det vært flere
reguleringer, og dermed flere befaringer av området strukturen ligger i. I tillegg har området
blitt synfart flere ganger av Per Fett, og det er funnet seks gravrøyser i området. At denne
«røysa» ikke ble funnet under slike synfaringer virker usannsynlig da den ligger nokså godt
og synlig til i terrenget. Steinsamlingene kan komme av rydning fra jordet like øst for
strukturen. I tillegg kan stein i nord og nordøstlig del ha kommet fra sjøen som har plassert de
der, da disse ligger på nakent berg.
På lik linje med gravrøys ID 60620, har også denne bergknausen befunnet seg over havnivå.
Det er også siste knaus med vegetasjon, resterende berg i nord og vest er nakne svaberg.
Bergknausen egner seg derfor godt til formålet, om det skulle ha vist seg å være en gravrøys.
Faktum at det finnes flere gravrøyser i området forsterker sannsynligheten for at dette kan
være et gravminne.
Struktur 2 er til slutt vurdert til å registreres som gravminne i Riksantikvarens
kulturminnedatabase Askeladden. Dette grunnet kulturlandskapes store innhold av liknende
gravrøyser, i tillegg til den gode plasseringen i landskapet. Det er imidlertid nokså snedig at
14

strukturen ikke er oppdaget i et så gjennomsøkt område, i tillegg til at strukturens tilstand gjør
det vanskelig å si mer om kulturminnets opprinnelige form og plassering. Struktur 2 er derfor
registrert som uavklart under ID nr. 272095.

Figur 10. Ytterkant av sentrum i struktur 2, ID 272095. Bilde tatt mot sør

Figur 11. Stein ligger langs vestlig og nordlig ytterkant av bergknaus
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Figur 12. Røys markert i rosa på ortofoto

Struktur 3
Det ligger en større helle plassert på plenen til gbnr. 1/104. Eier av eiendommen kunne
fortelle at hellen ble funnet med gravemaskin i anledning planering/etablering av uteområdet
på tomta. Eieren ble fortalt at hellen trolig kom fra nærliggende gravrøys, og at det har vært
funnet flere heller i området tidligere. Han skulle også ha blitt fortalt at flere av hellene en
gang skal ha stått i ring, men dette er vanskelig å kunne bekrefte. Hellen er rundt 2 meter lang
og 1 meter bred. Tykkelsen ligger på rundt 25 cm (+/-). Steinens utforming er trolig ikke
naturlig. Steinen ser tilhugget ut, kantene og sidene er svært rette. Steinhellen ligger i dag
plassert rundt 30 meter sørøst for gravrøys ID 60620.

Figur 13. Steinhelle sett mot sørvest
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Figur 14. Steinhelle plassert på gbnr. 1/104.

Figur 15. Dagens plassering av steinhelle på gbnr. 1/104
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6.2 Dokumentasjon
Kulturminner/funn ble fotografert og kartfestet. Det ble benyttet et mobilkamera (Galaxy
XCover Pro), og tatt 38 bilder (se vedlegg 1). Bildene er sortert, merket og arkivert ved bruk av
Fotostation. Kartfestingen ble gjort av Agathe Sofie Farstad Smørholm, ved bruk av Collector,
og bearbeidet ved hjelp av ArcGis Pro.
Det ble ikke tatt ut kullprøver/botaniske prøver fra denne registreringen.

7. Resultat
Undersøkelsen resulterte ikke i funn av automatisk fredete kulturminner. Det ble imidlertid
funnet tre synlige strukturer. Struktur 1 er vurdert til å være fra nyere tid. Struktur 2 er vurdert
som mulig gravminne og registrert som uavklart i Riksantikvarens kulturminnedatabase,
Askeladden. Struktur 3 er en helle og stammer trolig fra en av Aursnes mange gravminner.
Hellen/bautaen er lagt inn i Askeladden, men er ikke fredet.

Figur 16. Røys ID 272095 og helle ID 272091
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8. Konklusjon
Hele området er registrert jfr. Kulturminneloven § 9. Av metoder ble det både benyttet visuell
overflateregistrering.
Undersøkelsen resulterte ikke i funn av nye automatisk fredete kulturminner. To strukturer, en
mulig gravrøys og en steinhelle, ble allikevel registrert i Askeladden som henholdsvis
«uavklart» og «ikke fredet». De arkeologiske minnene har fått ID nr. 272095 og 272091.
Struktur 2 består av store stein som ligger i en relativt sirkulær form rundt en bergknaus ved
fergekaia. Grunnet mangel på tidligere observasjoner i området, og frafall av stein i sentrum,
ble strukturen registrert som en mulig gravrøys, men uavklart. Hellesteinen på gbnr. 1/104 ser
ikke helt naturlig ut, og er mest sannsynlig hugget til sin form. Steinen stammer trolig fra et
gravminne på Aursnes, mulig fra ID 60620 som ligger knappe 30 meter nord for dagens
plassering av hellesteinen. Dagens plassering av steinen samstemmer ikke med funnstedet, men
skal ifølge eier ha blitt funnet like ved.

Figur 17. Registrerte kulturminner i og utenfor planområdet
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Selskab". Tekstdelen av tilvekstkatalogene fra 1871-1981 har, som en del av
Dokumentasjonsprosjektet og Museumsprosjektet, blitt konvertert til elektronisk form.
Universitetsmuseenes arkeologiske gjenstandsamlinger: http://www.unimus.no/arkeologi
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10. Vedlegg
1. Fotoliste
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