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1 Saken
Roan kommune (nå del av Åfjord kommune) ønsker å regulere området omkring Almenningsværet.
Dette for å sikre en bedre og mer oppdatert og forutsigbar forvaltning av fritidsboliger, kulturmiljø og
natur.
Sametinget varslet den 11.11.2019 behov for arkeologiske undersøkelser før planen kunne
godkjennes. Dette ble gjort på bakgrunn av ulike opplysninger. På øyene finnes det en rekke
kulturminner med uavklart etnisk tilknytning. Noen båtstøer og tilhørende tufter er tidligere undersøkt
og datert til vikingtid og tidlig middelalder. Det finnes en lokal tradisjon om at disse skal være
sjøsamiske. Samtidig finnes det skriftlige opplysninger om samisk bosetning i området på 1800- og
1900-tallet.
Vi har i dag svært liten kunnskap om den sjøsamiske bosetningen på Trøndelagskysten i middelalder
og jernalder. Derfor vil en slik større reguleringsplan lett kunne komme i konflikt med ukjente spor etter
denne bosetningen. Da er det viktig at man får mulighet til å kartlegge alle kulturminner. Da har man et
bedre grunnlag for å kunne skille ut noen tegn på samisk bosetning.
I og med at hensikten var ivaretakelse av kulturmiljøet, samt at de økonomiske rammene var såpass
beskjedne, ble det besluttet at Sametinget og Åfjord kommune skulle dele på utgiftene til befaringa.
Sametinget fikk da også muligheten til å benytte befaringa til å undersøke potensialet for kartlegging
av sjøsamiske kulturminner, og bygge kunnskap om denne "glemte" delen av trøndersk samisk
historie.
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2 Området
Planområdet dekker østre halvdel av en liten øygruppe som lokalt kalles Allmenningen og
Været/Værøya. De to hovedøygruppene deles av et bredt sund kalt Skaftleia. Planen dekker hele
området øst for Skaftleia.
Været består av en hovedøy, Værøya, samt seks mindre øyer og en rekke holmer. Disse har
varierende grad av vegetasjon og bosetning. På Værøya har det vært drevet gårdsdrift i flere
århundrer, og de fleste holmene med jord/lyngdekke har blitt brukt som beite for husdyr eller til
sanking av torv. I vest, mellom øyene Andstein og Kjynnerøya, ligger det et sund som kalles
Ansteinsundet. Inntil sundet ligger det mange rorbuer, og det har vært aktiv handels- og
fiskemottaksvirksomhet her fram til omkring 1950. I dag er det kun én fastboende på øyene, og de
fleste rorbuene drives som fritidsboliger. Det ligger også en ansamling rorbuer omkring Leirbogen,
nord på Værøya.
Vegetasjonen består stort sett av et tynt torv- og lyngdekke med flere små dammer og tjern. Ved
sjøen, og på de ytre og lave holmene, er det for det meste nakent berg og rullesteinsur. Mye av torva
har blitt høstet til brensel i eldre tid, så det er torvtak ned til berggrunnen mange steder på øyene. I
øst, mellom Værøya og halvøya Øya/Risøya, ligger det en ansamling med mindre gårdstun, og det er
her jordbruksbosetningen har vært konsentrert.
Det er svært lite busk/skogvegetasjon på øyene. Det er noen små og vindformede krattskogområder
på Øya og Risøya, og ellers noen enkelttrær og kjerr der terrenget tillater. Spesielt gjelder dette
Værøya/Øya/Risøya, som har mest variert terreng.
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3 Feltarbeidet
Deltagere:
Harald Bugge Midthjell (Sametinget) - 10.-12.06 og 15.-19.06
Mattis Danielsen (innleid til Sametinget) - 11.-12.06 og 17.-19.06.
I tillegg var kunstner/filmskaper Sissel Bergh på besøk i felt 11. og 12.06.
Feltarbeidet ble gjennomført i to omganger, i uke 24 (10.-12.06) og uke 25 (15.-19.06).
Været var fint alle dagene, med sol og noe vind. Sjøen var rolig. Været var således ikke til noe hinder
for arbeidet.
Alt arbeid ble gjennomført som visuell overflatebefaring. Alle øyer og holmer ble vurdert, og noen ble
avskrevet som uegnet for arkeologiske spor da de var for lave, vindblåste, små eller uten vegetasjon.
Terrenget ble gjennomgått til fots, og alle kulturminner ble registrerte og innmålte. Øyene har vært
bebodd helt fram til i dag, så naturlig nok finnes det mange yngre kulturminner som ikke ble
registrerte. Blant annet steingjerder, rydningsrøyser, hustufter, ærfuglhus, veger, båtstøer etc.
I tillegg til manuell befaring gjennomførte vi noen få uformelle intervjuer med Albert Almenning og
Tormod Braseth, som begge har vokst opp på Værøya/Kjynnerøya.
Albert var behjelpelig med å frakte oss ut til øyene med båt, og bisto med uvurderlig hjelp undervegs
for de to feltlandkrabbene. Knut Magne Nilsen leide ut bolig i Frigårdbrygga ved Ansteinsundet.
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4 Informantopplysninger
Under feltarbeidet innhentet vi en del opplysninger fra Albert Almenning og Tormod Braseth.
Albert Almenning bor til vanlig i en av rorbuene på Hundholmen nord i Ansteinsundet. Han er født og
oppvokst på Kjynnerøya, og har levd mesteparten av livet sitt her. Han har også stor kunnskap om
stedets historie.
Albert har hørt om ei dame som ble kalt for Finn-Anna, men han har aldri tenkt over at hun skulle være
same. Han vet heller ikke mer enn at det var et navn som ble nevnt. Ellers har han aldri hørt noe om
samer på Allmenningen eller Været.
Tormod Braseth er opppvokst på bruket Bakkan på Værøya. Han kjenner terrenget og historien i
området svært godt. Han bor i dag på fastlandet, men benytter en rorbu ved Ansteinsundet som
fritidsbolig.
Tormod har gjort et stort arbeid med å registrere stedsnavn og kulturminner og avmerket disse på et
kart. Jeg fikk anledning til å avfotografere kartet og har rentegnet det digitalt (se vedlegg). Mange av
navnene har ulik form og plassering i forhold til offisielle kart, og jeg velger derfor å bruke Braseths
innsamlede navn i rapporten ettersom de har lokal forankring.
Jeg hadde en lengre prat med Tormod og Edith Braseth. De hadde begge hørt om Finn-Anna. Tormod
hadde hørt om henne fra sin far, og hun må ha vært virksom på farens tid. Tormod og Edith hadde
oppfatning av henne som en omreisende same langs kysten i området. Hun ble da oppsøkt for å
utføre ulik "legevirksomhet".
Ellers kjente de ikke til noen samisk tilknytning verken på Allmenningen eller Værøya, utenom at en
Arvid (som holdt til i Sela) hadde vært her da tuftene i Ekkerhovdvågen ble undersøkt på 1960-tallet.
På direkte spørsmål kunne Tormod si han kjente til navnet Finnvollan, men ikke Finnekra, og heller
ikke de samiske personene som har bodd på og ved Allmenningen. For øvrig nevnte han at
Allmenningen har dårlige havneforhold, men i bukta ved Vedøya er det nok best.
Tormod og Edith kjente ikke til noen tradisjon om at tuftene i Ekkerhovdvågen skulle være samiske.
Jeg spurte om navnet "Finnsteinen" som sto på kartet han hadde lagd. Det er visstnok en stein i sjøen
som blir synlig ved fjære sjø. Han visste ikke hvorfor den hadde dette navnet. Senere snakket han
med sin søster, som kjente steinen som Finnpetterstein. Denne kunnskapen kom visstnok fra en
slektning på Allmenningen. Albert Almenning kunne bekrefte at det var snakk om den steinen som ble
registrert under undersøkelsen, og ikke skjæret lenger ute i bukta.
Tormod nevnte også at han hadde lagt merke til en stor, rund grop i fjæra i sørvestenden av
Randevågen. Han visste ikke hva det var, men hadde hørt at det skulle være etter ei sprengt mine fra
krigen. Det trodde han lite på. Ellers brukte familiene på Værøya å grave mye torv til brensel. Han var
med på dette som barn. Den øverste torva var vanskelig å kappe og grave opp, men den nederste
torva, som var mer homogen og lettere å kappe til, ble kalt for steintorv. Den brant veldig bra.
Torvområdene var fordelt blant gårdene, og de brukte alle øyene til dette.
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I tillegg til disse intervjuene finnes det en del informasjon innsamlet i forbindelse med Saemien Sijtes
registreringsprosjekt på 1980-tallet om sørsamiske kulturminner. Dette dreier seg i hovedsak om
historiske opplysninger om samer som bodde på og ved Allmenningen. Disse opplysningene er
imidlertid ikke offentlig tilgjengelige, og gjengis derfor ikke i sin helhet her.
Den eneste av kildene som omtaler Værøya kommer fra Petter Været. Han fortalte omkring 1950 at
tufte- og båtstørekkene i Ekkerhovdvågen skulle være rester etter "sjø-finner". Dette er bekreftet av to
informanter, men begge opplysningene stammer fra den nevnte Petter Været. Han het opprinnelig
Petter Hofstad, og var født i 1879. Han var innflytter til Værøya, og ellers (ifølge Albert Almenning)
kjent som en nokså fargerik personlighet.
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5 Tidligere undersøkelser
Mange av kulturminnene innenfor planområdet har blitt undersøkt tidligere, i hovedsak på 1980- og
1990-tallet. Dokumentasjon på deisse undersøkelsene er gjengitt i følgende rapporter/skriv:
Sognnes, Kalle 1987: Registrering av hustufter og båtstøer på Allmenningsværet.
Rapport fra befaringer 11.05 og 09.09.1987. Deltakere: Kalle Sognnes (Vitenskapsmuseet), Svein
Mjaatvedt (Saemien Sijte), Svein Nilsen (Roan kommune). Kontroll og oppmåling av tidligere
registrerte båtstøer. Inneholder komplett opptegnelse av alle den gang registrerte kulturminner
omkring Ekkerhovdvågen (Askeladden ID 74635, 270245, 270251, 270254, 270256).
Sognnes, Kalle 1987: Registrering av båtstøer
Rapport fra befaring 11.05.1987. Deltakere: Kalle Sognnes (Vitenskapsmuseet), Svein Mjaatvedt
(Saemien Sijte). Undersøkelse av eldre opplysninger om båtstøer og hustufter på lokaliteten Vollan
mellom Allmenningen og Ytterøya.
Sognnes, Kalle 1989: Båtstøer og hustufter ved Leirbugen
Rapport fra befaring 14.09.1989. Undersøkelse og beskrivelse av eldre tufter og båtstøer i Leirbogen
(Askeladden ID 270205).
Sognnes, Kalle 1989: Tufter og båtstø ved Ranneivågen
Rapport fra befaring 14.09.1989. Undersøkelse og beskrivelse av et felt i enden av Randevågen, hvor
det ble registrert ei båtstø og ei tuft (Askeladden ID 270218).
Sognnes, Kalle 1990: Oppmåling og prøvegraving i hustufter ved Ekrhovdvågen
Rapport fra arkeologiske undersøkelser 11. Til 15.09.1989. Deltakere: Kalle Sognnes
(Vitenskapsmuseet), Cand.real. Paula Utigård Sandvik og Cand.real. Synnøve Fjelstad Selvik.
Detaljert kartlegging og oppmåling av to tuft/båtstøfelter ved Ekkerhovdvågen (Askeladden ID 74635
og 270245).
Sognnes, Kalle 1991: Båtstøer og hustufter ved Leirbugen
Rapport fra befaring 06.09.1990. Deltakere: Kalle Sognnes (Vitenskapsmuseet) og Terje Wenaas.
Arkeologisk undersøkelse og oppmåling av tufter og båtstøer ved Leirbogen (Askeladden ID 270205).
Sognnes, Kalle 2005: Allmenningsværet i Roan - fiskevær gjennom tusenår.
Artikkel i Årbok for Fosen 2005. Beskriver resultatene fra de tidligere undersøkelsene, samt historiske
opplysninger om bosetning og erverv på Allmenningen og Værøya.
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6 Registrerte kulturminner
Kulturminne:

Andstein - Uavklart vernestatus

Askeladden-ID:

58153

Reg.dato:

17.06.2020

Kulturminnetype:

Tuftefelt (bosetning)

Fotonr:

0151-174, 31

Beskrivelse:

Lokaliteten består av minst seks tufter som ligger på toppen av et skar som krysser
Andstein NNV-SSØ. Her er grunnen preget av blokkur med alle steinstørrelser opp til
flere meter i diameter. Tuftene er uregelmessige, og framstår med ulike former. Feltet
er delt i to av et SV-NØ-gående søkk mellom to steinurpartier. Nord for søkket ligger
det en samling tydelige men ujevne tufter omkring en stor, flat stein. Den nordligste er
mest tydelig som en tuft, mens de andre har noe uklar form og kan potensielt være
andre slags strukturer. Sør for søkket ligger det to tydelige runde tufter.

9

Tuft 1:

Ligger lengst nord i feltet. Rektangulær og dyp. Kraftige voller overdekket av torv og
lyng. Dybde ca. 150cm. 7*7m.

Tuft 2:

Ligger sørøst for 1 og øst for en stor, flat kampestein. Utydelig form. Med flere store,
jordfaste steiner på over 1m i diameter nede i tufta. Jordvoll mot sørøst, og deler voll
med annen tuft i sørvest. Dybde 50-130cm. Mål: 7*10m. Det er en tydeligere
forsenkning i nordøstre hjørne.

Tuft 3:

Usikker tuft. Avlang forsenkning med uryddig form og bunn. Omfattes i vest delvis av
vollen som tilhører tuft 1, og kan derfor være del av samme struktur.

Tuft 4:

Tilsynelatende én stor tuft med flere inndelinger/rom. Ca. 8*10m. Består av en
ansamling groper i steinura, med voller av ulike høyder og åpninger mellom de fleste
av rommene.
Kraftige voller mot nordøst, og veldig kraftig steinvoll mot sør. Vollene henger delvis
sammen med tuft 2 og 3, men ser ut til å utgjøre en separat struktur. Tufta ser ut til å
bestå av minst 5 groper/rom innenfor samme omsluttende voller. Det er "åpninger"
eller hull i vollene mellom rommene. Den sørligste gropa har noe tydeligere voll mot de
øvrige og kan være en separat struktur. Det samme gjelder den vestligste gropa (like
sør for tuft 3), og denne har noe mer uklar form.

Tuft 5:

Svært tydelig, oval grop med steinvoller mot nordvest og sørøst. Ca. 1m dyp.

Tuft 6:

Oval grop med kraftig jord/lyngdekket voll mot nordvest. Ligger i en nordvendt skråning
ned mot søkket mellom de to delene av lokaliteten.

Kulturminne:

Ekkerhovdola - Freda lokalitet

Askeladden-ID:

74635

Reg.dato:

11-13.06.2020

Kulturminnetype:

Båtstø- og tufteanlegg

Fotonr:

028-040

Beskrivelse:

Lokalitet med 17 tufter og 22
båtstøer.
Vi prioriterte ikke å kartlegge
dette området ettersom det er
nitidig undersøkt og beskrevet i
flere rapporter av Kalle
Sognnes.
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Kulturminne:

Finnpetterstein - Freda kulturminne

Askeladden-ID:

270102

Reg.dato:

17.06.2020

Kulturminnetype:

Tradisjonslokalitet (offerstein)

Fotonr:

153, 218-223, 30

Beskrivelse:

En flyttblokk som stikker opp av vannet ved
fjære sjø. Er spiss i toppen og noenlunde jevn
og avrundet lenger nede. Delvis dekket av
tang i nedre del. Ligger på noen mindre
steiner ovenpå berget under vann. Sjøbunnen
omkring steinen består av berg og ur dekket
med frodig tareskog. Det er lite trolig mulig å
nå bort til steinen med båt på fjære sjø når
den er mest eksponert.
Ettersom steinen er spesifikt navngitt har den
sannsynligvis hatt en spesiell betydning for
lokale samer, og det kan være snakk om en
offerstein (sjïelegierkie).
Steinen har sannsynligvis en sammenheng
med samen Petter Olaus Johnsen, som
bodde på Vedøya ved Almenningen på 1800tallet.
Ifølge Tormod Braseth, som har vokst opp på
Værøya, kalles steinen lokalt for Finnstein.
Hans søster har hørt steinen omtalt som
Finnpetterstein. Tormod har avtegnet steinen
på et egenprodusert kart med lokale
stedsnavn. Vi har dobbeltsjekket med Tormod
at det er riktig stein som er registrert, da
avmerkingen kunne ha vist til et sjømerket
skjær noe lenger ut.
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Kulturminne:

Andstein - Freda kulturminne

Askeladden-ID:

270105

Reg.dato:

17.06.2020

Kulturminnetype

Heller (bosetning)

Fotonr:

186, 193, 195-217, 32

Beskrivelse:

På østsiden av Andstein
strekker det seg et stup SV-NØ
med kraftig overheng.
Nedenfor stupet ligger ei grov
ur av svært store blokker.
Under overhenget er det to
små flater innimellom ura. Den
nordøstligste er dekket av
frodig gras, og nås antagelig av
regnvann. Den sørvestlige flata
ligger lenger inn under helleren
og er helt tørr. Her er grunnen
dekket av et tykt lag av
dyremøkk.
Det ble gravd et prøvestikk
gjennom gulvflata, og mellom
steingrunnen og møkka ligger
det et fett, svart kulturlag.
Det ble tatt ut dateringsprøve
fra bunn av kullaget, og denne
ble datert (med 95%
sannsynlighet) til perioden 430593 e.Kr. Det vil si
folkevandringstid.
Det hefter imidlertid noe
usikkerhet ved dateringen. Det
daterte kullet stammer
sannsynligvis fra lyng/torv, og
ikke ved fra trær. I nyere tid har
man på Værøya brukt torv som
brensel, og dette vil gi en mye
eldre datering enn bruk av
ferskt trevirke.
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Kulturminne:

Kåløya - Freda lokalitet

Askeladden-ID:

270185

Reg.dato:

19.06.2020

Kulturminnetype

Båtstø- og tufteanlegg

Fotonr:

256-263, 269, 37-40

Lokalitetsbeskrivelse:

Tre tufter og båtstø som ligger i
ei stor rullesteinsur på
sørøstsiden av øya. Ura
strekker seg i hovedsak
horisontalt langs øversiden av
flomålet. Omtrent midt på
strekker den seg oppover lia
mot nord. Her ligger det to sikre
og en usikker tuft. Båtstøa
strekker seg fra flomålet og
oppover (nordover) til den
nederste og største av tuftene.
Det er sendt inn 14C-prøve fra
den ene tufta.

Tuft 1:

Stor, tydelig, oval tuft omgitt av svært markert steinvoll. Inne i tufta, på gulvplanet ved
veggene ligger en del mindre stein som antagelig har rast inn fra vollen. Store steiner i
kanten viser tydelig hvor ytterveggene har vært. Indre mål: 430*680cm. Flatt gulv
dekket av mose. Vollen er ca. 1m bred og høyde fra gulv til toppen av de største
steinene er inntil 110cm.
Sametinget har tatt 40*40cm prøvestikk i sentrum av tufta. Der var det et ca. 5cm tykt
torvlag ovenpå en steinpakning av mindre steiner. Pakningen ser ut som om den er
flattrampet. Det ligger ubrente bein og plast i og på undersiden av torva. Under de
øverste steinene fant vi en liten bit flint. Antagelig ildflint, da den mangler tydelige
karakteristika for redskapsavslag. Noen av steinene bærer preg av å være skjørbrente.
Enkelte kullbiter på inntil 2mm kunne observeres, og vi vil forsøke å sende inn en
kullprøve. Vi kunne ikke se noen andre tegn til ildsted her, men det kan være at
pakningen er bunnen av et ildsted, og at stikket ikke rakk ut til kantsteinene. Den
beskjedne kullmengden kan forklares ut fra at tufta ligger værhardt til i steinur, og at
kull lett har blitt vasket vekk av regn og sjø. Prøvestikket ble avsluttet pga. gradvis
større stein som ikke lot seg fjerne uten betydelig utvidelse av stikket. Antatt steril
grunn.
Dateringsresultatet viser (med 95% sannsynlighet) til perioden 1050-1217 e.Kr. Det vil
si begynnelsen av middelalderen, og stemmer godt med de andre lignende tuftene i
Ekkerhovdvågen som er daterte.

Tuft 2:

Stor, tydelig sirkulær tuft i storsteinur. Jevnt rundet bunn uten særs oppstikkende
steiner. Kraftig, 1m tykk steinvoll inntil 90cm høy omkring hele tufta. Indre diameter
370cm. Inntil tufta i SØ er det to mindre groper (ca. 1m i diameter) som ser ut som om
de er manuelt ryddet. Bunn av tufta er bevokst med mose og lyng.
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Tuft 3:

Mulig tuft som ligger i den aller øverste delen av tufta. Delvis overgrodd av lyng/mose.
Ligger mer eksponert enn de andre tuftene. Det er antydning til en halvsirkelformet
steinkant i S og Ø men den andre halvdelen kan være rast inn. Diameter ca. 4m.

Båtstø:

Utvilsomt båtstø. I nedkant slutter støa omtrent ved den øverste tangranden. I øvre
kant slutter den litt nedenfor, og ca. 4m fra den største og nederste tufta i ura. Støa har
konkavt tverrsnitt og er tydelig ryddet for stein. I de øverste 5m er støa bevokst med
lyng, men resten er kun luftig steinur. Bredde ca. 4m. På sidene er det utryddet stein i
en voll på inntil 1m.

Kulturminne:

Torkelholmen - Freda lokalitet

Askeladden-ID:

270197

Reg.dato:

18.06.2020

Kulturminnetype

Tufter (bosetning)

Fotonr:

226-0228, 231-235, 33-34

Beskrivelse:

Lokalitet bestående av to tufter
som ligger på nordsiden av ei
flate i et søkk mellom to
bergrygger. Søkket smalner av
mot nordvest og åpner seg mot
sørøst. Flata består i hovedsak
av små rullesteiner delvis
overgrodd av lyng og mose.
Den eneste tradisjonen om
bosetning på Torkelholmen er
ei rorbu som har ligget nede
ved vannet sørøst for
lokaliteten. Det er svært lite
spor igjen etter denne.

Tuft 1:

Oval, rundbunnet grop med kraftig voll omkring. Indre mål 330*250cm. 1,5-2m bred voll
av stein omkring gropa. Dybde 40-70cm. Hele gropa er overgrodd av torv og lyng. Det
er mulig å ane en åpning i vollen mot SØ.
Vi gravde et prøvestikk i gropas sentrum. Mellom steinene var det et svært dypt torvlag.
20cm torv/røtter over 32cm homogen og våt torvjord. Deretter fjernet vi ca. 20cm med
mindre steiner før stikket ble avsluttet over noen større steiner. Vi kunne ikke observere
antydninger til kull, bein, gjenstander eller strukturer. Formen på gropa er likevel
såpass tydelig at det bør være snakk om en tuft.

Tuft 2:

Mulig tuft. Sirkulær grop i småsteinur (ca. 20-40cm steindiameter). Dybde 40cm. Indre
diameter 240cm. Utydelig, lav voll av stein., spesielt mot SØ. Godt skjermet mot havet,
med god utsikt innover mot Værøy og Almenningen.
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Kulturminne:

Torkelholmen - Uavklart vernestatus

Askeladden-ID:

270199

Reg.dato:

18.06.2020

Kulturminnetype:

Gravfelt

Fotonr:

225, 35-36

Beskrivelse:

To lave forhøyninger på en
rygg i toppen av steinura. Det
kan være snakk om
røyser/gravrøyser, men det er
høyst usikkert. De er begge
bevokst med sirkelrunde felter
av einer, noe som kan få
forhøyningene til å se rundere
og kraftigere ut.

Røys 1:

Mulig lita, rund og lav røys øverst i rullesteinsur. Dekket av einer som kan gi et
konstruert inntrykk. 280cmØ. Høyde 30cm.

Røys 2:

Mulig røys lik den andre, men mer usikker.

Kulturminne:

Leirbogen - Freda lokalitet

Askeladden-ID:

270205

Reg.dato:

11.06.2020

Kulturminnetype:

Båtstø- og tufteanlegg

Fotonr:

074-083, 096-099, 10

Beskrivelse:

Freda lokalitet med 11 tufter og
6 båtstøer.
Vi prioriterte ikke å kartlegge
dette området ettersom det er
nitidig undersøkt og beskrevet i
flere rapporter av Kalle
Sognnes.
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Kulturminne:

Leirbogen - Freda lokalitet

Askeladden-ID:

270206

Reg.dato:

11.06.2020

Kulturminnetype:

Båtstøanlegg

Fotonr:

11

Beskrivelse:

To usikre, utydelige båtstøer
som ligger for seg selv i et lite
søkk nord for de andre støene
i Leirbogen. De strekker seg
fra åpningen i vest mot
Leirbogen et stykke ovenfor
flomålet, og møtes i toppen av
søkket mot øst. Det kan dreie
seg om naturlige forsenkninger
i ura. Jeg kunne ikke se noen
tuft der de møtes i toppen.
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Kulturminne:

Randevågen - Freda lokalitet

Askeladden-ID:

270218

Reg.dato:

16.06.2020

Kulturminnetype:

Båtstø- og tufteanlegg

Fotonr:

144-149

Beskrivelse:

Område med flere båtstøer og tufter. Ligger i og ved ei storsteinet ur i nordvestre ende
av Randevågen. Nord for ura ligger to støer og tilhørende tufter. I sørkant av ura ligger
enda ei tuft, og her kan søkket sør for ura vært brukt til båtopptrekk. På andre siden av
en bergrygg nord for ura ligger enda ei tuft i enden av et lite jorddekket søkk som går
ned til vannet. I ura er det mange hulrom og groper som kan være lagd av mennesker,
men det er uråd å avgjøre uten mer nitidige undersøkelser.
I nord, der støene ligger, slutter ura ca. 16,5m fra sjøen, mens den i sør går helt ned til
vannet. Stø 1 kan se ut til å slutte ovenfor nedkant av ura, og en kan gå ut fra opptil
2m endring siden støa var i bruk. Randevågen er i dag kuttet i ytre del når det er fjære
sjø, og er svært grunn i indre deler. Derfor bør den ha vært dypere da man kunne
legge til med båter her. Da har den vært en perfekt havn.
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Tuft 1:

Rundoval tuft som ligger nord for en bergrygg som skiller denne tufta fra de øvrige
tuftene i enden av Randevågen. Tufta har et lyngdekket, oppbygd gulvplan slik at
gulflaten er horisontal. I framkant (mot øst) er tufta opphøyd med steiner på tvers av
søkket. Nedenfor tufta er det et steinfritt søkk som strekker seg helt ned til sjøen. Her
har man antagelig dradd opp båt.

Tuft 2:

Registrert av Kalle Sognnes i rapport datert 13.11.1989.
Rundoval tuft dekket av lyng. Ligger i enden av ei båtstø som strekker seg langs
sørsiden av en bergrygg nord på lokaliteten. Undersøkt med metalldetektor uten noen
tydelige utslag. Ligger vegg i vegg med tuft 3 og rett vest for båtstø 1.

Tuft 3:

Registrert av Kalle Sognnes i rapport datert 13.11.1989.
Rundoval tuft dekket av lyng. Ligger i enden av ei båtstø som strekker seg langs
sørsiden av båtstø 1. Undersøkt med metalldetektor uten noen tydelige utslag. Ligger
vegg i vegg med tuft 2 og rett vest for båtstø 2.

Tuft 4:

Rundoval tuft dekket av lyng. Noe skrått gulvplan som heller i retning sjøen. Ligger
lengst sør i ura, rett øst for en annen flate som er mer ujevn, men også kan være ei
tuft. Rett sør for tuft 4 går et steinfritt søkk ned til sjøen. Sannsynligvis et naturlig
båtopptrekk.

Båtstø 1:

Registrert av Kalle Sognnes i rapport datert 13.11.1989.
Avlang båtstø som ligger parallelt med båtstø 2. Strekker seg fra enden av ura og opp
til to tufter som ligger rett vestenfor støene. Enden av ura ligger 16,5m vest for
flomålet. Støa ble undersøkt med metalldetektor uten noen tydelige utslag.

Båtstø 2:

Registrert av Kalle Sognnes i rapport datert 13.11.1989.
Avlang båtstø som ligger parallelt med båtstø 1. Strekker seg fra enden av ura og opp
til to tufter som ligger rett vestenfor støene. Enden av ura ligger 16,5m vest for
flomålet. Støa ble undersøkt med metalldetektor uten noen tydelige utslag. Kun ett
utslag fra en metallnagl på noe plastskrot lengst oppe i støa.
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Kulturminne:

Randevågen - Freda kulturminne

Askeladden-ID:

270220

Reg.dato:

16.06.2020

Kulturminnetype:

Fangstanlegg

Fotonr:

144-145

Beskrivelse:

Noe usikkert kulturminne.
En stor, rund dam av omtrent samme dybde som bukta utenfor. Ligger i dag helt
adskilt fra sjøen på fjære sjø av en steinvoll. Det er vanskelig å avgjøre om vollen er
konstruert eller ikke, da sjøen kan ha lagt opp mye masse her over tid. Dammen kan
ha fungert som en felle for fangst av fisk når sjøen faller. En sådan fangstmetode er
beskrevet i Vinlendingesagaen. Tolkningen er kun en teori, da det finnes få eksempler
på lignende og undersøkte kulturminner. Men det har likhetstrekk med to runde
strukturer som ligger tett sammen på nordsiden av Hasselvika i Rissa, noe vest for
Lånna.
Kulturhistorisk kontekst
Informant Tormod Braseth har vokst opp på øya og er overbevist om at dette er
menneskeskapt. Han skulle ha hørt av noen at dette var et bombekrater, men det er
lite som taler for den teorien.
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Kulturminne:

Almenningsværet - Freda kulturminne

Askeladden-ID:

270222

Reg.dato:

13.06.2020

Kulturminnetype:

Tuft

Fotonr:

111-114, 20

Beskrivelse:

Sirkulær og rundbunnet tuft som ligger i toppen av ei steinur. Steinene lenger nede er
til dels svært store, men ved tufta er de noe mindre (inntil 70cm i diameter). Tufta har
noenlunde jevn bunn, men naturlig nok stikker en del steiner opp. I nedkant mot sørøst
er det en voll av stein som er ca 1,5m bred. Indre diameter av tufta er 2,5m. Fra
toppen av steinvollen og ned til bunnen er det ca. 70cm.
Tufta ligger delvis inne i et lite, trangt skar som skjærer inn i berget mot nord. Skaret er
tilgjengelig ca. 15m innover og er svært godt skjermet for vær og vind. Fra tufta har
man god utsikt over havet innover mot Hongsand og sørover.
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Kulturminne:

Almenningsværet - Uavklart vernestatus

Askeladden-ID:

270223

Reg.dato:

13.06.2020

Kulturminnetype:

Gropfelt

Fotonr:

102-110, 115-116, 12-19, 21

Beskrivelse:

Ei stor og brei steinur med til
dels veldig store steiner. Midt i
ura er det minst 19 groper som
åpenbart er ryddet av
mennesker. Det er høyst
usikkert hvilken funksjon
gropene har hatt, men en teori
er at de er gravd for å gi ly til
planter. I dag vokser det rogn i
de fleste av gropene.
I øverkant av ura, innunder en
bergvegg, er det ryddet en
trekantet flate som er bevokst
med gras. I nedkant av ura, SV
for gropene, er det et hulrom
under en kampestein, og foran
hulrommet kan det se ut som
om det er ryddet unna stein for
å gi plass til opphold.

1 Tuft:

En trekantet, ryddet flate omgitt av bergvegg mot nord og vest. I sør og øst er det en
voll av steiner. Flatas to lengste mål er omtrent 6m*3,5m. Flata er tilvokst med mose,
lyng og småbusker. Inne i hjørnet mot berget ble det observert noe kull under torva
ved bruk av jordbor. Alder er usikker, men ingen informanter kjente til bruk av stedet.

2 Heller:

En stor kampestein ligger noen meter ovenfor steingjerdet. Under steinen er det
åpning mot sør, og det ser ut til å være ryddet vekk noe stein, nok til at en person kan
ligge innunder steinen. Flata utenfor og innunder steinen utgjør ca. 3*3m.
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Kulturminne:

Kjerkvika - Freda kulturminne

Askeladden-ID:

270232

Reg.dato:

16.06.2020

Kulturminnetype:

Tuft

Fotonr:

123, 25

Beskrivelse:

Sirkulær grop med svakt
markert voll i nedkant mot sør.
Indre diameter 230cm, og
dybde 40cm. Ligger i østkant
av en ryddet grasslette, nede i
et 15m bredt søkk ovenfor
Kjerkvika. Det går en lav
strandvoll på tvers av søkket
ca. 5m nedenfor gropa. Gropa
kan være ei telt/hyttetuft, men
det kunne ikke påvises noe kull
eller ildsted. Helt overgrodd av
grastorv med tykkelse opptil
20cm ovenpå grus og stein.

Kulturminne:

Øya - Ikke-freda kulturminne

Askeladden-ID:

270233

Reg.dato:

16.06.2020

Kulturminnetype:

Tuft og røys

Fotonr:

Beskrivelse:

Stor og lav rydningsrøys. Den
ligger på nordøstsiden av en
grasslette. Steinene er
overgrodde i kanten mot sletta.
I østkanten av røysa ses en
rektangulær "platting" som kan
være spor etter at det har stått
et hus her før røysa ble anlagt,
men det er usikkert.
For øvrig er det flere
rydningsrøyser rundt omkring
på Øya. Disse er mest
sannsynlig fra nyere tid, da det
har vært intensiv
slåttevirksomhet her.
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Kulturminne:

Risøya - Uavklart vernestatus

Askeladden-ID:

270235

Reg.dato:

16.06.2020

Kulturminnetype:

Heller (bosetning)

Fotonr:

126, 26

Beskrivelse:

Kraftig overheng innunder høyt stup i overkant av rullesteinsstranda i Risøyfjæra. På
det meste er overhenget ca 1,5m ut fra bergveggen. Under henget er det ryddet en
trekantet flate på 3*5*5m. Steinene er lagt opp i en lav mur i flatas ytterkant. Mose- og
lavvekst kan ikke skilles fra veksten forøvrig og vitner om en viss alder. Det er godt le,
og det vokser 4 rognetrær og gress på flata. Inne i hjørnet mot SØ ble det funnet
plastikk under en liten steinhelle. Intet ildsted kunne påvises. Hele flata ble
gjennomsøkt med metalldetektor, men jeg fant kun en bit hesjetråd som stikker opp av
torva.
5m mot vest er det enda en liten heller.
For øvrig er det veldig mange fine ærfuglhus på stranda.
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Kulturminne:

Ekkerhovdvågen - Freda lokalitet

Askeladden-ID:

270245

Reg.dato:

11.06.2020

Kulturminnetype:

Båtstø- og tuftefelt

Fotonr:

053-054, 2-6

Beskrivelse:

Området ligger på et flatt parti
mellom Litjekkerhovden og
Ekkerhovdskjæra. Består av to
sikre og en usikker båtstø.
Ovenfor (SØ for) to av støene
ligger det ei stor tuft, samt en
senere tuft mellom dem.
Feltet er tidligere registrert av
Kalle Sognnes (rapporter datert
26.10.1987 og 15.02.1990), og
han registrerte da en mindre tuft
vest for de to støene, men har
ikke nevnt den usikre støa som
ligger lenger vest.
Støene avsluttes på en strandvoll,
og er åpne i enden. Således er
det vanskelig å datere støene på
bakgrunn av landheving.

Båtstø 1:

Utydelig båtstø. Videst nederst. Nokså lite stigning. Framtrer som svak renne i
ura/lyngen. Uklar avgrensing i toppen mot SØ. Bredde 3-4m i NV, 1-2m lenger
oppemot SØ. Avsluttes i NV i en strandvoll.

Båtstø 2:

Veldig tydelig båtstø. Deler voll med tuft 1 og en annen stø mot nord (båtstø I).
Avsluttes i NV i en strandvoll.
Nevnt som båtstø II i Kalle Sognnes' rapport fra 1990.

Båtstø 3:

Tydelig båtstø. Deler voll med båtstø II og tuft 1 i sørvest. Det er oppmurt en nyere
steining midt i støa. Avsluttes i NV i en strandvoll.
Nevnt som båtstø I i Kalle Sognnes' rapport fra 1990.

Tuft 1:

Tydelig tuft. Fordypning i ura/lyngen mellom enden av båtstøene. Steinvollene er noe
tydeligere/høyere her enn lenger nord, både i tufta og støene. Kanskje har strøendene
vært overbygd sammen med tufta. Ingen tydelig åpning/utgang av tufta. Den nyere
steinoppbygningen vanskeliggjør tolkningen av denne tufta. Det kan derfor (om enn lite
trolig) være at denne tufta er en fordypning etter at man har tatt stein til overbygning av
støendene.
Omtalt som tuft 1 i Kalle Sognnes' rapport fra 1990.

Tuft 2:

Løst oppmurt firkant av stein tatt fra støvollen. Åpning nedover mot nordvest. Høyde
40-80cm. Åpenbart sekundær i forhold til støene.
Omtalt som tuft 2 i Kalle Sognnes' rapport fra 1990.

Tuft 3:

Ble ikke registrert/sett av Sametinget i 2020.
Omtalt som sirkelformet steinlegning på 2m i diameter (tuft 3) i Kalle Sognnes' rapport
fra 1990.

Kulturminne:

Ekkerhovdskardet - Freda lokalitet
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Askeladden-ID:

270251

Reg.dato:

11.06.2020

Kulturminnetype:

Tufteanlegg

Fotonr:

041-042, 044-045, 055-059, 1, 7-8

Beskrivelse:

En stor flate som ligger på toppen av et skar mellom Ekkerhovden og Litjekkerhovden.
Kalle Sognnes ved Vitenskapsmuseet har beskrevet området i rapport datert
26.10.1987. Han registrerte totalt 11 kulturminner, hvorav 8 sikre og 1 usikker tuft, 1
grop og 1 steinrekke.
De tre nordligste tuftene ligger i et lite rullesteinsfelt som skrår nedover mot
Ekkerhovdvågen i nord. Her kan det potensielt være flere tufter noe lenger nede mot
nord. De fire sørligste tuftene ligger like ovenfor en strandvoll som skrår sørover mot
Rundsteinfjæra, mens de to østligste tuftene ligger i munningen på et skar som skrår
oppover mot nordøst.
Sametinget besøkte området i 2020 (uten å ha sett rapporten) og påviste kun 5 av
tuftene (nr. 1, 2, 3, 8 og 9). Vegetasjonsbildet er imidlertid annerledes, med stor
gjengroing av lyng over hele øya. De tre nordligste tuftene skiller seg fra de andre to
ved at de er mindre, mer avlange, og ligger i svakt hellende terreng. Det kan derfor
være at disse tuftene heller burde vært registrerte som graver.

1 Tuft/grav:

Avlang grop i småsteinet rullesteinsur. 2,5-3m * 1-1,5m. Dybde inntil 60cm. Steinvoller
av stedlige stein inntil 60cm i diameter. Tuft 1 er noe mer utydelig og grunnere enn nr.
2 og 3.
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2 Tuft/grav:

Avlang grop i småsteinet rullesteinsur. 2,5-3m * 1-1,5m. Dybde inntil 60cm. Steinvoller
av stedlige stein inntil 60cm i diameter.

3 Tuft/grav:

Avlang grop i småsteinet rullesteinsur. 2,5-3m * 1-1,5m. Dybde inntil 60cm. Steinvoller
av stedlige stein inntil 60cm i diameter. Ligger tett inntil tuft/grav 2.

4 Steinrekke:

Beskrivelse fra rapport 1987: Bueformet steinrekke. Ligger inntil bergkanten i vest, 7m
sør for 1. Steinrekken er tilnærmet halvsirkelformet, Den når 5m ut fra berget og er 4m
lang i retning nord-sør.

5 Grop:

Beskrivelse fra rapport 1987: Grop. 2*3m, 30-40cm dyp. Mulig tuft. Ligger 12m sør for
4.

6 Tuft:

Beskrivelse fra rapport 1987: Tuft. Ligger 12m sørøst for 5, omlag 1,5m høyere oppe i
terrenget, i en jevn skråning opp mot øst fra passet. Denne skråningen, som er
graskledd, er omkring 15m brei regnet nord-sør. Tuften framtrer som et grunt, steinet
sår i bakken, 3*4m. Antydning til en lav voll på vestsiden.

7 Tuft:

Beskrivelse fra rapport 1987: Tuft. Lignende grop med stein i bunnen som 6. 4*3m.
Ligger 4m sør for 6, inn mot berget i sør.

8 Tuft:

Oval groptuft. Ligger inntil en bergskrent i NØ. Noe innrast i den siden. Stødig, buet
steinkant i SV. Nedsenket gulv med 40cm dybde. Ingen voll omkring gropa. Godt le for
været.
Registrert som kulturminne nr. 8 i Kalle Sognnes' rapport fra 1987.

9 Tuft:

Oval groptuft. Veldig tydelig og dyp. Virker innrast på alle sider. Ligger inntil en
bergskrent i NØ, i et lite søkk som demmes opp av tuftvollen i SØ. Nedsenket gulv på
opptil 70cm dybde.
Registrert som kulturminne nr. 9 i Kalle Sognnes' rapport fra 1987.

10 Tuft:

Fra Kalle Sognnes' rapport 1987: Tuft. 4*3m samling med stein i en lav forsenkning i
lyngen. Ligger 6-7m vest for 8, 38m sør for 1.

11 Tuft:

Fra Kalle Sognnes' rapport 1987: Mulig tuft. 2*2m. Danner en grunn forsenkning i
terrenget. Ligger 3m nord for 10.
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Kulturminne:

Ekkerhovdola (felt C) - Freda lokalitet

Askeladden-ID:

270254

Reg.dato:

11-13.06.2020

Kulturminnetype:

Tufteanlegg

Fotonr:

053

Beskrivelse:

Samling på 3 tufter.
Lokaliteten ble ikke observert
på Sametingets befaring i
2020.
Beskrevet av Kalle Sognnes
ved Vitenskapsmuseet i
rapport datert 26.10.1987.
Stedfestelsen er gjort på
bakgrunn av fotografier og
beskrivelser i rapporten, samt
flyfoto. Det var noe
motstridende informasjon i
rapporten, men ut fra bildene
har jeg trolig landet på riktig
stedfesting. Den stemmer
imidlertid ikke helt med
beskrivelsene. Spesielt
retningsangivelsene i
rapporten virker uriktig flere
stedet i rapporten.

1 Tuft:

Beskrivelse fra rapport 1987: Tuft. Ligger 7m nord for et gjerde som går i retning østvest ved foten av skråningen opp mot passet der felt A ligger. Det er tydelige
steinstrenger langs SV og NØ vegg. NV vegg er uviss, men tuften synes å være ca.
5*5m. Steinsamling i NØ hjørne kan være rester av ildsted. Tuften ligger i kanten av et
lyngkledd område ut mot sumpen som strekker seg ned mot dagens strandlinje.
Veggvollene er ca. 1m breie.

2 Tuft:

Beskrivelse fra rapport 1987: Tuft? Et ryddet, ringformet område ca. 6m nord for 1, inn
mot fjellet. Diameter 3m.

3 Tuft:

Beskrivelse fra rapport 1987: Ca. 10m videre mot nordøst er også et område der det
synes å ha vært lagt opp en del stein, men jeg klarte ikke her å finne noen sikker
avgrensning.
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Kulturminne:

Kynnøya (Felt E) - Freda lokalitet

Askeladden-ID:

270256

Reg.dato:

13.06.2020

Kulturminnetype:

Båtstø- og tufteanlegg

Fotonr:

053

Beskrivelse:

Båtstø og tuft beskrevet i Kalle
Sognnes' rapport fra
26.10.1987. På flyfoto kan
imidlertid bare støa tydes
ordentlig, så området omfatter
mulige tufteplasseringer.
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7 Konklusjon
Undersøkelsen av reguleringsplanområdet ved Ansteinsundet ble gjennomført over en periode på 8
dager. Hele planområdet ble visuelt undersøkt, og området kan anses som totalregistrert. Med unntak
av enkelte tidligere undersøkte kulturminner er alle potensielt freda kulturminner beskrevet i denne
rapporten.
Vi har registrert totalt 20 lokaliteter med til sammen 109 enkeltminner.
- 15 automatisk freda lokaliteter, hvorav 1 sikkert samisk kulturminne
- 4 lokaliteter med uavklart vernestatus
- 1 ikke-freda lokalitet
Det ble gravd prøvestikk i 3 kulturminner, men kun to av kulturminnene ga prøver egnet til datering.
Prøvene er sendt inn til dateringslaboratoriet ved NTNU. Resultatene presenteres i detalj i vedlegg 4.
Alle lokalitetene er lagt inn i kulturminnedatabasen Askeladden og avmerket på kart i vedlegg 2.

Harald Bugge Midthjell

Steinkjer, 30.10.2020
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Vedlegg 1: Braseths kart med navn og påtegninger
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Vedlegg 2: Kart over kulturminner
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Vedlegg 3: Fotoliste
Foto

Motiv

Retn.

Dato

Fotograf

IMG_0028-36

Utsikt fra Kjynnerøya mot Ekkerhovdola

Ø & SØ

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0037-40

Utsikt fra Ekkerhovden mot
Ekkerhovdvågen og Ekkerhovdola

V & SV

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0041-42

Utsikt mot Litjekkerhovden og lokalitet
270251

SV

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0043

Utsikt fra Litjekkerhovden

NØ

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0044-45

Utsikt fra Litjekkerhovden mot lokalitet
270251 & 270254

N & NØ

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0046-52

Vindblåst tre på Litjekkerhovden

NV & SØ

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0053

Utsikt fra Litjekkerhovden mot lokalitet
270245

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0054

Lokalitet 270245

SV

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0055

Utsikt fra Litjekkerhovden mot lokalitet
270251

Ø

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0056

Kulturminne 270251-9

NV

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0057

Kulturminne 270251-8

SV

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0058

Kulturminne 270251-9

SV

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0059

Lokalitet 270251

NV

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0060

Plante i ur ved Ekkerhovdfjæra

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0061-62

Dam ved Ekkerhovden

NV

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0063

Kjynnerøyholet

NNV

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0064

Hustuft og Båtstø ved Slippen

NNV

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0065-67

Hustuft på Kjynnerøya

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0068-70

Torvuttak på Kjynnerøya

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0071-73

Redskap ved Kjynnerøyholet

SØ

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0074-83

Utsikt mot Leirbogen fra Litjkjynnerøya

N - SØ

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0084-86

Steingjerde på Vollan/Øse

NØ & V

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0087

Grantre ved Leirbogen

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0088-95

Hustuft ved Øse

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0096-99

Lokalitet 270205

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0100-101

Steingjerde ved Øse

SV

11.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0102

Kulturminne 270223-1 (til høyre)

SV

12.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0103-110

Lokalitet 270223

12.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0111-114

Kulturminne 270222

12.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0115-116

Kulturminne 1702283-2

NØ

12.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0117-119

Utsikt fra Øya mot Måshaugen

NV - N

16.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0120-121

Krattskog på Øya

16.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0122

Kjerkvika

16.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0123

Kulturminne 270232

16.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0124

Risøyfjæra

SV

16.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0125

Ærfuglhus i Risøyfjæra

NV

16.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0126

Kulturminne 270235

16.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0127-138

Gårder og rydningsrøyser på Værøya

16.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0139

Randevågen og kulturminne 270220

16.06.2020

H.B.Midthjell
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IMG_0140-141

Rydningsrøyser i Måshaugvika

16.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0142

Utsikt innover Randevågen

16.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0143

Vrakgods i Randevågen

16.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0144

Randevågen

16.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0145

Kulturminne 270220

16.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0146-149

Lokalitet 270218

16.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0150

Sauer ved Randevågen

16.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0151-152

Utsikt mot Ansteinsundet fra Andstein

17.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0153

Kulturminne 270102 ved flo

17.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0154

Utsikt innover fra Ytterandsteinvika

17.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0155-174

Lokalitet 58153

17.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0175-176

Pause i Andsteinvika

17.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0177-184

Måkeunger på Innerandstein (deriblant
en videosnutt)

17.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0185

Geologi på Andstein

17.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0186

Kulturminne 270105 til venstre

NV

17.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0187-192

Utsikt fra Andstein

NV - S

17.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0193

Kulturminne 270105

V

17.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0194-198

Utsikt mot Almenningsværet fra
Andstein

Ø-N

17.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0195-217

Kulturminne 270105 og prøvestikking

17.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0218-223

Kulturminne 270102 ved fjære

17.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0224

Mattis Danielsen i steinur sør på
Tortilholmen

18.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0225

Mattis Danielsen metallsøker på
lokalitet 270199

18.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0226-228

Lokalitet 270197

18.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0229-230

Utsikt fra Tortilholmen

18.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0231-235

Graving av prøvestikk i kulturminne
270197-1

18.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0236-240

Bilder fra befaring av Kåløya

19.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0241-242

Mattis Danielsen med "praktfunn" fra
Kåløya

19.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0243-255

Lokalitet 270185

19.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0256-263

Graving av prøvestikk i kulturminne
270185-1

19.06.2020

H.B.Midthjell

IMG_0269

Brente beinbiter fra prøvestikk i
kulturminne 270105

29.06.2020

H.B.Midthjell

1

Tufter/graver 270251-1, -2 & -3

SV

11.06.2020

H.B.Midthjell

2

Båtstø 270245-1

SØ

11.06.2020

H.B.Midthjell

3

Båtstø 270245-2

SØ

11.06.2020

H.B.Midthjell

4

Båtstø 270245-3

SØ

11.06.2020

H.B.Midthjell

5

Tuft 270245-4

SØ

11.06.2020

H.B.Midthjell

6

Tuft 270245-5

SØ

11.06.2020

H.B.Midthjell

7

Tuft 270251-8

NV

11.06.2020

H.B.Midthjell

8

Tuft 270251-9

NV

11.06.2020

H.B.Midthjell

S

NV & Ø
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9

Ryddet/oppbygd hellerflate SØ for
Ekkerhovden

V

11.06.2020

H.B.Midthjell

10

Leirbogen

NØ

11.06.2020

H.B.Midthjell

11

Kulturminne 270206

Ø

11.06.2020

H.B.Midthjell

12

Tuft 270223-1

N

12.06.2020

H.B.Midthjell

13-19

Groper i lokalitet 270223

12.06.2020

H.B.Midthjell

20

Tuft 270222

NV

12.06.2020

H.B.Midthjell

21

Heller 270223-2

N

12.06.2020

H.B.Midthjell

22

Tuft/røys 270233

Ø

16.06.2020

H.B.Midthjell

23-24

Rydningsrøyser på Øya

16.06.2020

H.B.Midthjell

25

Tuft 270232

SV

16.06.2020

H.B.Midthjell

26

Heller 270235

NØ

16.06.2020

H.B.Midthjell

27

Rydningsrøyser på Værøya

SV

16.06.2020

H.B.Midthjell

28

Rund jordhaug ved Bakkan på Værøya

NØ

16.06.2020

H.B.Midthjell

29

Mulig skyteskjul i Måshaugvika

NØ

16.06.2020

H.B.Midthjell

30

Finnpetterstein ved flo sjø

NV

17.06.2020

H.B.Midthjell

31

Tufter 58153

SØ

17.06.2020

H.B.Midthjell

32

Heller 270105

N

17.06.2020

H.B.Midthjell

33

Tuft 270197-1

NV

18.06.2020

H.B.Midthjell

34

Tuft 270197-2

N

18.06.2020

H.B.Midthjell

35

Røys 270199-1

SØ

18.06.2020

H.B.Midthjell

36

Røyser 270199

NV

18.06.2020

H.B.Midthjell

37

Tuft 270185-3

NV

19.06.2020

H.B.Midthjell

38

Tuft 270185-2

Ø

19.06.2020

H.B.Midthjell

39

Mattis Danielsen undersøker Tuft
270185-1

Ø

19.06.2020

H.B.Midthjell

40

Båtstø 270185-4

SV

19.06.2020

H.B.Midthjell
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Vedlegg 4: Dateringer
NationalLaboratory for Age Determination
14C Result Report
Harald Bugge
Midthjell

hami@same
diggi.no

Calibration
references:

Sametinget

OxCal v4.2.4 Bronk Ramsey (2013); r:5
IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al
2013)

Flatbostad
7760 Snåsa

14C Age (not rounded)

Calibrated Age Ranges

d13C (from AMS system)

14C Age (rounded)

14C content (pMC)

%C

Fraction

Sample Name
Andstein
Heller
AID
TRa- 270105
15250 KP2

68.2% probability
437AD ( 5.7%) 445AD
473AD (10.8%) 486AD
535AD (51.7%) 570AD
Dikotyd
eon,
alkali
residue 65

82.66 1530
± 0.17 ± 15

-23.4 ±
0.9 ‰

95.4% probability
430AD (34.3%) 493AD
530AD (61.1%) 593AD

1530 +17/17 BP

68.2% probability
1155AD (68.2%) 1208AD
Kåløya
Tuft AID Betula,
TRa- 270185-1 alkali
15251 KP4
residue 62

89.62 880 ±
± 0.20 20

-25.8 ±
0.3 ‰

95.4% probability
1050AD (16.5%) 1083AD
1126AD ( 2.1%) 1135AD
1151AD (76.9%) 1217AD

880 +18/18 BP
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