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Forsidegalleri

Gravhaug på Rom vestre åpnes
Mandag 12. august begynte arkeologer fra Vestfold
fylkeskommune og Kulturhistorisk museum å åpne en stor
gravhaug i Slagendalen utenfor Tønsberg.

Gravhaug på Rom vestre
åpnes

Kjempehaugen
Gravhaugen på Rom vestre kalles
Kjempehaugen. Den synes som
mye stein på en forhøyning i
åkeren. Området er fra naturens
side preget av silt og leire.
Steinene er derfor fraktet til
stedet av mennesker. De er
rester av en såkalt kjernerøys
inne i haugen. Under den kan det
ha ligget en grav med gravgaver.

Færder nasjonalpark er
åpnet
7 millioner kroner til
Slottsfjellet
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Nye funn på kongssetet
Borre
Rapport fra
russergravplassen

Størrelsen og beliggenheten i
Slagendalen ikke langt fra
Oseberghaugen gjør det ekstra
spennende å undersøke denne
gravhaugen.
Graver seg inn og ned
Arkeologene åpnet først et 2-3
meter bredt og rundt 20 meter
kjernerøysen. Deretter et steinfritt
langt felt fra ytterkant av haugen
område. Fotgrøften synes som et
og inn mot sentrum. Ved sentrum
mørkere belte på tvers av sjakten i
støtte de på et tregulv som viste
bakgrunnen. Foto: Anitra Fossum.
seg å være rester av en
potetkjeller fra krigens dager. Under gulvet var det bare leire.
Deretter åpnet de et nytt felt i en antagelig urørt del av haugen.
I forkant ser man godt

Allerede tidlig kunne de grave frem og dokumentere kjernerøysen
og fotgrøften. Fotgrøfter finnes rundt en del gravhauger. Den
forteller oss at gravhaugens opprinnelige diameter har vært så
mye som 30 meter. Mange års pløying har gjort at den har mistet
sin opprinnelige høyde.
En eldre åker under haugen
I et område der arkeologene har fjernet byggematerialet til
haugen, har de funnet ardspor. Arden er plogens forløper.
Ardsporene er derfor rester av en åker som lå på stedet før
gravhaugen ble reist.
Viktig med kunnskap
I 2002 ble det nedlagt pløyeforbud der haugen ligger. Vestfold
fylkeskommune betaler en årlig erstatning til grunneier som
kompensasjon for avlingstapet. Hensikten med årets undersøkelse
er å finne ut om det er en bevart grav på stedet, eller om alt er
gått tapt gjennom århundrene. Kunnskapen er avgjørende for å
kunne beslutte hva som skal skje med haugen fremover.
Tidligere undersøkelser
1990-tallet: Flyfoto antyder første gang i 1990 at det ligger en
stor overpløyd gravhaug på Rom vestre. Haugen synes som
vekstforskjeller i kornet. Haugen flyfotograferes flere ganger de
neste årene.
2001: En 12 meter lang og 1 meter bred sjakt graves inn i siden
på haugen. Antydningene fra 1990-tallet bekreftes. En solid
kjernerøys og en fotgrøft blir påvist.
2003: Georadar og magnetometer viser at kjernerøysen har en
diameter på 19 meter og fotgrøften har en diameter på 30 meter.
2004: Kjerneboring ved at smale jordsylindre hentes ut fra
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forskjellige deler av haugen. Ingen viktige funn.
2009: LiDAR-skanning fra fly. Gravhaugen er tydelig i
terrengmodellen fra skanningen.
2012: Ny georadar- og magnetometerundersøkelse viser at
kjernerøysen har vært nær sirkelrund, men med et nesten
steinfritt område. Det kan være spor av plyndring.
Om prosjektet
Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturhistorisk museum ved
Universitetet i Oslo, Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological
Prospection and Virtual Archaeology ved Universitetet i Wien og
Vestfold fylkeskommune.
Prosjektet er finansiert av Fram Shipping Ltd.
Vi legger fortløpende ut bilder og hendelser på facebooksiden
vår (facebook.com).
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