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Forord. 

 

Lokalhistorikeren og tidligere skolesjef Åsmund Knutson har høsten 1989 skrevet dette 

heftet. 

De fleste fotografiene fra Birkeland er tatt av Birkenes Kameraklubb. 

En hjertelig takk både til Åsmund og kameraklubben! 

For ytterligere opplysninger om Birkeland (fortid og nåtid) vises til tidligere utkomne hefter 

fra Veiledningstjenesten på skolestyrekontoret i Birkenes: «Grunnhefte I» og «Gamle 

offentlige veier gjennom Birkenes». Se også heftet «Jernalderen med mer på Tveide». 

 

Veiledningstjenesten, mars 1990 

Yngvar Kortner 

 

 

Forord nyutgivelse 2020: 

Det er foretatt minimalt med endringer. Stedsangivelser og adresser er supplert med 

adresser fra Gule Sider. Et vedlegg ligger på slutten. 

PGK 
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INNHOLD: 

Ordforklaringer     s. 4 

Jernalderen på Birkeland 500 f. Kr – 1000 e.Kr. s. 5 

Kart Hauane      s. 6 

Gravhauger på Hauane    s. 6  

Tidligere oldfunn på Hauane    s. 8 

Gravfunn fra Nedre Birkeland (Hauane)  s. 9 

Gravhauger på Rennemoen    s. 11 

Kart Rennemoen     s. 12 

Gravhauger på Valstrand    s. 12 

Kart Valstrand      s. 13 

Gravhauger på Morhommer    s. 15 

Tidligere gravfunn i Morhommer   s. 18 

Kart Morhommer     s. 19 

Plansje med gravfunn fra Morhommer  s. 20 

Gravhauger på Hauen    s. 21 

Kart Hauen      s. 21 

Gravhauger på Osebakken    s. 22 

Kart Osebakken     s. 24 

Gravhauger på Øvre     s. 25 

Andre oldfunn på Øvre Birkeland   s. 26 

Kart Øvre Birkeland     s. 27 

Vedlegg      s. 28 

 

ORDFORKLARINGER: 

Arkeologi = vitenskap om fortida bygd på utgravinger 

Arkeolog = person som arbeider med arkeologi 

Bleggøks = gammel type øks 

Bracteater = gammel mynt 

Finbula = gammel stilart 

Forsiring = utsmykking 

Kantbeslag = metall som er slått fast rundt kanten av en gjenstand for å verne den 

Kleberstein = en steinart som er så bløt at den kan skjæres med kniv 

Konservator = person som har tilsyn med ei samling, f.eks. av oldsaker 

Langhaug = gravhaug som ikke er sirkelrund 

Lodd  = gammel vektenhet. 1 lodd = 13,4 gram 

Oldsaker = gjenstander fra den eldste historiske tid 

Ornamenter = utsmykninger, prydelser 

Rundkamp = vanlig gråstein med avrunda hjørner 

Skjoldbule = rund forhøyning på midten av et skjold 

Vortekar = kar med små klumper på sidene 
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JERNALDEREN PÅ BIRKELAND 
500 f. Kr. – 1000 e. Kr. 

 

Jernalderen var den kulturperioden da det ble vanlig å bruke jern i redskaper og våpen. I 

Norge regner en med at den varte i 1500 år, fra 500 år før til 1000 år etter Kristus. 

 

Arkeologene deler denne perioden opp slik: 

 

I. Eldre jernalder   500 f. Kr. - 570 e. Kr. 

1. Keltertid   500 f. Kr. - 0 

2. Romertid  0  - 400 

3. Folkevandringstid 400  - 570 

 

II. Yngre jernalder   570  - 1000 

1. Merovingertid  570  - 800 

2. Vikingtid   800  - 1000 

 

Minner etter jernalderen i Birkenes har vi bl.a. i alle gravhaugene som finnes på gårdene i 

bygda. En del hauger er blitt sletta ut, men mange er blitt undersøkt av fagfolk. Oldsaker som 

de fant, er blitt tatt vare på. 

 

Fremdeles ligger mange urørte gravhauger som minnesmerker etter ei tid som var helt 

annerledes enn vår. Haugene er nå freda og holder på sine eldgamle hemmeligheter. De er 

mellom 1000 og 1500 år gamle. 

 

I dette heftet kan vi ikke ta med alt som er registrert av oldfunn i Birkenes, så vi avgrenser 

oss til funn bare fra eldre- og yngre jernalder på Birkelandsgårdene. Av praktiske grunner 

omtaler vi gravhaugene i områder som vi kar kalt: Hauane, Rennemoen, Valstrand, 

Morhommer, Hauen, Osebakken og Øvre. 

 

Karttegn: 

  Synlig gravhaug 

  Utsletta gravhaug 

  Revet gammelt hus 

 

Opplysningene om disse gravhaugene har vi stort sett fra konservator Jens Edvard Kraft 

(1784-1853): Topografisk – Statistisk beskrivelse over Norge (1838-42), antikvar Nicolay 

Nicolaysen (1817-1911): Norske Fornlevninger (1862-66), konservator Arne Bang Andersen 

og Universitetets Oldsaksamling sammen med nyregistrering som konservator Elizabeth 

Skjelsvik utførte for økonomisk kartverk i noen år fra 1981. 
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GRAVHAUGER PÅ HAUANE. 

Gården Hauane ligger på Nedre Birkeland (87/2), Tveideveien 3B. Navnet «Hauane» har 

gården fått etter alle gravhaugene som lå der tidligere. Da konservator N. Nicolaysen hadde 

undersøkt 12 hauger på gården i 1889, lå det igjen 5 runde, urørte gravhauger sør for de 

gamle husa. 
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Her vil vi bare nevne 7 av gravhaugene, som vi har nummerert fra 1 til 7. Vi begynner med 

konservator N. Nicolaysens undersøkelse i 1889: 

 

Haug 1 lå 35 skritt N for det gamle stuehuset på Hauane. Den ble på nytt registrert av 

Skjelsvik i 1981, 20 m SØ for det nye stuehuset på Hauane. Haugen, som fremdeles ligger 

synlig i terrenget, er 14 m i tverrmål. I midten lå en stor, jordfast stein i dagen. Ved austsida 

av steinen lå et firkanta gravkammer, 70 cm langt (Ø-V), 35 cm breitt og 40 cm djupt. Det lå 

ei helle i bunnen av kammeret som var kantsatt med flere heller på sidene. Kammeret var 

dekt med to lag heller og fylt med sand. Det inneholdt noen få kolrester og noen brente 

bein. I sanden lå dessuten: 

a. ei bronsespenne, 3,3 cm lang, bevart med nål og spiral 

b. ei lignende bronsespenne, litt større, der nåla mangla 

c. 2 brente stykker av en halvmåneforma beinkam, gjort i ett stykke og pryda med 

punkter og streker 

d. 2 mindre jernstykker, det ene 6,2 cm langt og fra et kantbeslag. 

I tillegg til disse sakene, som hørte til eldre jernalder, fant konservatoren ei skålforma 

bronsespenne med ei enkelt plate utenfor kammeret. Den hørte til en mye seinere tidsalder, 

yngre jernalder, og måtte ha kommet inn i haugen på et senere tidspunkt. Konservatoren 

meinte det var gravlagt ei kvinne i haugen. 

 

Haug 2 som var 9 m i tverrmål, lå 20 skritt NNV for nr. 1. Den var tidligere blitt gravd ut. 

Nicolaysen fant bare spor av kol i den. 

 

Haug 3 lå 11 skritt VSV for nr. 2. Den var 19,20 m i tverrmål og hadde en stor jordfast stein i 

midten. Ved austsida av steinen fantes et tynt lag av kol og brente bein på bunnen. Der lå 

også småstykker av minst 3 forskjellige leirurner, som hadde noen underlige inntrykte 

forsiringer. Haugen ble utsletta da det nye stuehuset på Hauane ble bygd der i 1915. 

 

Haug 4 lå 7 skritt NV for nr. 3. Den var 10 m i tverrmål. Omtrent i midten lå 2 store, jordfaste 

steiner, 2 m fra hverandre, en i Ø og en i V. Mellom disse steinene fantes på bunnen: 

a. Mindre stykker trulig av 3 leirurner,  

 ei med innstrukne holer 

 ei med sterkt bua og svartfarga linjeornamenter 

 ei svært tykk, svakt farga og uten forsiringer, 

b. Noen småstykker av vanlig foringskitt til trekar. 

 

Haug 5 lå 7 skritt NØ for nr. 4. Den var 7,5 m i tverrmål og utgravd på toppen. Der fantes 

ingenting av arkeologisk interesse. 

 

Haug 6 lå 4 skritt NNØ for nr. 5. Den var 9,80 m i tverrmål og nesten heilt avskåret unntatt Ø 

kant. Bunnen var urørt i en høyde av 40 cm, men der fantes ingenting. 
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Haug 7 var urørt. Den lå 15 skritt NV for nr. 6, og var 8,60 m i tverrmål. På bunnen var det et 

gjennomgående tynt kollag.  1,5 m SV for midten lå en liten samling av brente bein, 4 m nord 

for midten fantes fleire lag med heller. Under hellene var det et rom, 60 cm i firkant uten 

bunnstein. Rommet var fylt med sand. 

 

 

 

 
Gravhaug (nr. 1) på Hauane i 1986 

 

 

TIDLIGERE OLDFUNN PÅ HAUANE: 

 

I 1845 fant Per Evensen på Hauane (fra Haug 1): 

1 glatt gullring som veide tre lodd, 

3 leirurner. 

 

En annen bonde fant på Hauane: 

2 leirurner 

1 øks 

Bruddstykker av et sverd 

 

I 1845 fant ei kone på Hauane et horn fullt av småmynter da en haug ble planert: 4 heile og 

20 deler (bracteater): 
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3 st. nesten heile og 2 deler 

 

1 heil og 5 deler med perlering om bokstaven 

 

6 deler, utenom en perlering 

 

1 del 

 

3 deler, den ytterste ring av perler 

 

3 deler 

 

 

Funnet i 1856 i en gravhaug på Hauane: 

Tre gravkamre. I to av kamrene var det ingenting å finne. Det ene var 1,80 m langt og 80 

cm breitt.  Det andre var 30 cm i firkant. I det tredje kammeret, som var orientert Ø-V og 

dekt med flate steinheller, ble det funnet: 

a. 5 leirurner, 3 store og 2 små 

b. 2 messingband 

c. 1 messingkjede 

d. 1 liten messingring 

e. Noen andre småting av messing og bronse 

 

Funnet i 1868 i en gravhaug på Hauane: 

a. Sølvkjede med hengende lauv 

b. 4 ravperler 

c. 3 korsforma spenner 

d. 1 knivskaft av tre med bronsebeslag og spiralring av bronse 

e. Beslag i form av en hest 

f. Kar av barlind med bronsebeslag 

 

 

 

GRAVFUNN FRA HAUANE 

 

 

 

   C 2458-66 

 400 – 600 e. Kr. 
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     300 – åra e. Kr. 

 

       C 2458-66 

 400 – 600 e. Kr. 
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         400 – 600 e. Kr. 
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GRAVHAUGER PÅ RENNEMOEN 

 

På Rennemoen (Mo) lå to store gravhauger og ei kvinnegrav. Gravhaugene lå ca. 60 m fra 

hverandre i retning NV – SØ. Haugen i nord lå på Nedre Mo (88/70) Rennemoen 21, Vestre 

Birkeland, om lag 20 m SØ for stuehuset. Den var 14 – 15 m i tverrmål. Haugen i sør lå på Mo 

(87/17), Rennemoen 20, Nedre Birkeland. Den var litt mindre enn den første. 

 

Kvinnegrava var et gravkammer, om lag 1,20 m langt og 60 cm breitt, og bygd opp av 

steinheller satt på kant og dekt med steinheller. Den lå om lag midt mellom gravhaugene 

med lengderetningen vinkelrett på siktelinja mellom haugene, retning NØ – SV. 

 

Gravkammeret var fylt med fin sand. På bunnen lå en flat stein som det sto ei leirurne på. 

under steinen, som var ca. 4 cm tykk, 60 cm lang og 30 cm brei, lå det 3 små flate, finslepne 

steiner. De hadde hol i midten. Den minste var ca. 2,7 cm, de andre litt større. Ved siden av 

steinene lå det ei spenne av bronse. 

 

Kvinnegrava ble funnet i 1909 da jordstykket ble brutt opp. Da ble grava jevna ut. 

 

Haugen i sør var bygd opp av store og små steiner. Den fjerna Jakob Mo våren 1902. I 6 fulle 

dager kjørte han stein fra haugen og tømte den i Køyta og Valtjønn. 

 

Noe av den nordligste haugen ble tatt til fyllmasse i Rennehaven da Tveideveien ble bygd i 

begynnelsen av 1920 – åra. Resten ble brukt til fyllmasse i 1959 da det ble bygd ny vei til Mo 

med bru over Kvennebekken. 
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GRAVHAUGER VED VALSTRAND 

 

På bakkekammen nord for Valstrand ungdomsskole, Valtjønnvegen 12, Nedre Birkeland, lå 

det fire gravhauger. Noen steinringer lå spredt utover sletta vestenfor. 

 

Haug 1 ligger 10 m NNV for NV – hjørnet av bolighuset Valtjønnvegen 11 (87/48). 

Midtpartiet på haugen er urørt, men noe av S-delen er fjerna. Haugen er 17 m i tverrmål. 

 

Haug 2 lå 20 m NNV for 1. Det var en langhaug som ble fjerna i 1955. Den var 11 m Ø-V og 10 

m N-S. 

 

Haug 3 lå 12 m N for nr. 2 og mellom villaene 87/44 og 87/91 (Valtjønnvegen 7 og 

Valtjønnvegen 5). Det var en avlang haug eller en steinlegning, 7 m Ø-V og 4 m N-S. Den ble 

fjerna da Gunnar Birkeland skulle plante et frukttre 5 m N for villaen sin, 87/44 

(Valtjønnvegen 7). Da støtte han på et gravkammer. I den fant han: 
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a. ei gryte av kleberstein sprukket i 4 deler 

b. 13 små deler av jern som hadde hørt til ørene på gryta. 

 

Haug 4 var ei samling av stein i grusen som gikk i ett med terrenget. En lå et stykke nord for 

nr. 3, og ble fjerna da hagen ble anlagt. 

 

Haug 5 representerer stein som var lagt i sirkelforma ringer utover sletta vest for 

bakkekammen. De ble ødelagt da jorda ble brutt opp i 1955-1957. 
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Gravhaug (nr. 1) ved Valstrand (Valtjønnvegen 11) 

 

 

 
Gryte av kleberstein i en gravhaug nord for Valstrand skole. Bildet tatt 2. mai 1957. 
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GRAVHAUGER PÅ MORHOMMER 

 

I Morhommer byggefelt, tidligere Ole Guttormsens eiendom, 87/7, på Nedre Birkeland, lå 

det mange gravhauger. Da antikvar Nicolaysen var ferdig med sine undersøkelser der i 1889, 

lå det igjen 12 store rundhauger og 1 langhaug som ikke var undersøkt. 

 

Vi begynner lengst i sør oppå Morhommerhalsen, der Morhomveien er på sitt høyeste: 

 

Haug 1 ligger 6 m S for SØ-hjørnet av boligen på Morhomvegen 20, og inntil foten av 

Morhommer. Måla er 6 m Ø-V og 4 m N-S. Antikvar Skjelsvik tror at den har vært rund, men 

at den siden er gravd noe av. 

 

Ei kokegrop, 3 m ØSØ for haugen, er fylt med svart kolblanda jord og brent stein. Den ligger i 

veiskjæringen på V-sida av veien 20 cm under overflaten, og har en utstrekning på 3 m. 

Kollaget er 40 cm tykt, men tynnes ut mot nord. 

 

Haug 2 ligger 1,5 m NØ for NØ-hjørnet på boligen på Morhomvegen 20. Den er 10 m i 

tverrmål, litt avskåret i S av gårdsplassen og i Ø av veien. Haugen er 1,5 m høy. 

 

Haug 3 ligger 20 m N for nr. 2 og ca. 6 m S for SØ-hjørnet av huset på Morhomvegen 18. 

Opprinnelig form er vanskelig å avgjøre, men den var trolig rund (Skjelsvik). N-delen er 

fjerna. S-delen er tilsådd med grass. Mål: Ø-V 6 m, N-S ca. 4 m, høyde 0,5 – 0,75 m. 

Om lag midt på haugen kan en i tørre perioder se to ringer i grasset 50 cm fra hverandre. De 

er litt over 2 m i tverrmål og ca. 10 cm breie. Om høsten i fuktig vær vokser det små sopper 

på ringene. 

 

 
Gravhaug (nr. 3) i Morhommer (Morhomvegen 18) 
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Haug 4 lå 16 skritt SV for SV-hjørnet av det gamle skolehusets fjøs (fra 1875), Tveideveien 10. 

Den var 9,60 m i tverrmål og inneholdt dette: 

a. 2,10 m i S for midten og litt over bunnen lå noe kol og brente bein. 

b. 3,40 m Ø for midten lå et stykke av halsen på ei større leirurne som var pryda med 

vannrette linjer og band. 

c. 2 m i N for midten lå 2 mindre stykker av ei rød leirurne. To av randstykkene hadde 

sterk utbuling nedenfor randa.  

d. 1,10 m i Ø for midten og nesten helt på toppen lå stykker av 3 leirurner. To av urnene 

var ganske stor og hadde hank. De var pryda med innstukne holer. Av den tredje 

fantes bare to små stykker av halsen, begge pryda med vannrette linjer og band. 

 

På den motsatte kanten av haugen lå blant noen brente bein: 

a. Et flatt stykke arbeidet brent bein uten forsiringer, kanskje et skeieskaft. 

b. Et brent stykke av ei av de vanlige grove nålene av bein. Den var 7 cm lang og hadde 

hol i ene enden. 

c. Et stykke brent bein som det hadde festa seg ei halvsmelta glassperle til. 

 

Haug 5 lå på den gamle skolehustomta tett ved det første skolehuset som ble bygd på 

Birkeland i 1875. Læreren, Andreas Røstad, var til stede da haugen ble sletta ut i 1875. 

Oldsakene som ble funnet, ble sendt til Oldsaksamlingen ved antikvar N. Nicolaysen. 

 

 
Bautasteinen ved gamleskolen på Birkeland, ved veikrysset Tveideveien / Hauane / 

Morhomvegen / Rennehaven 
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I haugen var det 3 mannslange gravkamre. Hvert kammer inneholdt fleire leirurner: 

a. 2 leirurner fra eldre jernalder pryda med innstukne holer på yttersida. Den ene var 

helt bevart, 9,6 cm høy og 12,8 cm vid over bulen. Den andre var gått noe i stykker, 

men hadde vært 11,3 cm høy. 

b. Nedre delen av ei middels stor leirurne med ei anna form enn de to andre. Omkring 

halsen hadde den hatt vannrette streker. Bulen var dekorert med blomstermotiv 

(girlander), og omkring bunnen var ei rad med punkter. 

 

En stor stein fra grunnmuren på det gamle skolehuset ble reist i 1932, ca. 10 m NØ for NØ-

hjørnet av huset, da det ble flytta ned til Herefossveien. Det nye skolehuset ble plassert 15-

20 m lenger sør. Det skulle hogges inn to årstall i steinen, 1875 og 1932, til minne om de to 

første skolehusa i kretsen. Nå bør det vel hogges inn tre til, 1953, 1967 og 1977, til minne om 

de tre nye skolebygga som er reist opp omkring Valtjønn.  

(-Det er nå gjort. Se vedlegg. Jfr. heftet: Birkeland Pioner- og nybyggertid s. 35-37. PGK) 

 

Haug 6 lå 40 skritt V for det gamle skolehusets (av 1875) nordre hjørne. Den var 5,60 m i 

tverrmål. I midten av haugen lå et firkantet gravkammer 2,29 m langt (V-Ø), 55 cm breitt og 

50 cm djupt. Det var kantsatt med kuppelstein, en i hver ende og fleire på sidene med 

flatsidene inn. Det var ingen bunnstein. Kammeret var fylt med sand. I den lå det: 

a. i vestenden, noen stykker av ei temmelig stor leirurne pryda med innstukne holer, 

b. i austenden, noen mindre stykker av ei leirurne av samme type som i a, 

c. noen stykker foringskitt til trekar. 

 

Haug 7 lå 20 skritt VNV for nr. 6. Den var 10 m i tverrmål. Om lag 60 cm nord for midten var 

det ei hole, 60 cm i tverrmål og 20 cm djup. Den var fylt med kol og brente bein. 

 

Haug 8 ble registrert av E. Skjelsvik i 1981. Den er 8 m i tverrmål og ligger 30 m VSV for 

krysset Tveideveien / Morhomvegen / Rennehaven og kant i kant nord for Morhomvegen. 

 

Haug 9 registrerte Skjelsvik i 1981 som en langhaug, 10 m Ø-V og 7 m N-S. Den ligger 1-2 m 

VSV for nr. 8. 

 

Haug 10 (Skjelsvik) er rester etter en haug 22 m VSV for nr. 9 ved Morhomvegen 1. 

 

Haug 11 (Skjelsvik) er en rest etter en haug som ligger inntil Rennehaven, 15 m NNØ for nr. 

8, og 15 m SSØ for SØ-hjørnet av driftsbygningen på Odd Håbeslands gård (87/7), 

Rennehaven 5. Den er 6-7 m i tverrmål. 

 

Haug 12 (Skjelsvik) ligger 25 m NNV for nr. 11 i tunet på Odd Håbeslands gård og inntil N-

kant av Rennehaven. Den er noe avgravd, og måler 6-7 m i tverrmål. 
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Straks V for haugen i tunet fant O. Håbesland i 1981 ei oval bronsespenne i to 

sammenhengende deler 5 cm under sanden, da han holdt på med å legge hellegang fra veien 

til inngangsdøra. Spenna ble registrert av E. Skjelsvik i 1981, og alderen bestemt til tida før 

800-tallet 

 

 
Rest etter en gravhaug (nr. 12) i tunet på Odd Håbeslands gård (Rennehaven 5) 

 

Haug 13 lå 70 skritt ØNØ for hjørne av fjøsbygningen på «Gårdparten 1» (Tov Hansen). Den 

var 7,60 m i tverrmål. Kol fantes fleire steder i haugen. 

 

Haug 14 lå 20 skritt N for nr. 13. Den var 16 m i tverrmål. Midt i haugen lå det ei svær røys av 

store steiner. I nordkanten fantes litt kol og småstumper av brente bein. 

 

 

TIDLIGERE GRAVFUNN I MORHOMMER: 

 

Gravfunn fra yngre romertid (Gave fra Zimmermann og G. O. Birkeland) 

a. Bronseramme til ei lita reimspenne 

b. Spydspiss av jern 

c. Stykke av en knivspiss (spyd-) av jern 

d. Bryne av lys kvartsitt 

e. Bolle uten hank av lys brunt, tynt gods 

f. Halvparten av et tutekar, grålig, tykt gods 
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g. «Vorte»-kar med hank, lyst, grålig, tynt gods 

h. 11 skår fra buken av et pryda kar av lyst, brunlig gods 

i. kokekar med hank, av lyst, brunlig gods 

j. kokekar med hank 

k. 1 stykke brent bein 

 

Gravfunn i 1845: 

a. 4 skår av et lite beger, mørkt, brunlig, tykt gods 

b. 4 skår av et leirkar med hank ved randa, av lyst, gråbrunt, tynt gods 

c. 2 skår, trolig av et leirkar, av svart, tynt, godt brent gods 

d. Spydspiss av eldre jernalder form, «forrustet og fragmentarisk» 

e. Bleggøks av jern 

f. Hankekar av lyst, brunlig, forholdsvis tynt gods 

 

 



20 
 

GRAVFUNN FRA MORHOMMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        C 1591 
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GRAVHAUGER PÅ HAUEN 

 

 
 

 

 

På Hauen, Vestre Birkeland (88/1) (Rennehaven 12) lå det to gravhauger, kalt 

«Kjempehauene». 
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Den sørligste haugen lå 10-15 m NNV for N-hjørnet av nåværende driftsbygning på gården. 

Det var en langhaug som var orientert NS og bygd opp av jord og stein, til dels store stein. 

Størrelsen var ca. 9 m NS og ca. 5 m ØV. 

 

I 1926 ble det tatt stein fra haugen til mur for ny driftsbygning på gården. Da kom det til syne 

et gravkammer som var bygd opp av heller stilt på kant, 3-4 på langsida. Kammeret som var 

omtrent på størrelse med ei vanlig grav i dag, var dekt med heller. Under hellene lå det 8-10 

lag med bjørkenever. I gravkammeret ble det funnet: 

a. ei sølvnål, 3,2 cm lang (finbula) 

b. ei bronsenål, 3,4 cm lang (finbula) 

c. deler av en sammensatt beinkam, dekorert med punktsirkler 

d. en bronsekjele av Østlandstypen, 18,5 cm høy 

e. stykker av trekarkitt 

f. samling av rensa, brente bein. 

I 1970 fant Bjarne Aasen et bryne fra vikingtida 40-50 m V for stuehuset på gården sin 

(88/13) (Rennehaven 4), tett ved gravhaugen på Hauen. Brynet var 17 cm langt, ca. 3,5 cm 

breitt og ca. 1,4 cm tykt. Det hadde slipespor på smal- og breisidene. 

 

Den andre gravhaugen lå NNV for og tett ved den første haugen. Den var om lag like stor, 

men inneholdt bare jord og stein. 

 

 

 

 

GRAVHAUGER PÅ OSEBAKKEN 

 

På Osebakken, Vestre Birkeland (gnr. 88) NØ for Osekleiva, lå det gravhauger mellom 

Bendiks Sementstøperi (Strøget 43) og Grødebekkdalen. Tyskerne bygde hestestaller der 

under krigen (1940-45), og seinere ble det oppført fire bolighus mellom og på haugene. 

 

Den sørligste haugen ligger der fremdeles. Det er en rundhaug med tverrmål 12 m. Den 

ligger mellom Beisland (88/229), Osebakken 34 og Målen (88/195), Osebakken 32. En liten 

forsenkning på toppen med et tverrmål på 5 m kan ha vært planert av tyske soldater. De 

brukte haugen til sitteplass i fristunder når de hadde stallvakt.  

 

Den mellomste gravhaugen lå 20 m NNV for den første haugen og var litt større enn den. Da 

Målen skulle bygge hus der i 1951, ble det gitt tillatelse til at haugen kunne fjernes. NV-

hjørnet av huset ble plassert midt i haugen. 

 

I midtpartiet var det en ØV-gående forsenkning 110 cm x 90 cm. Rundt den var det lagt 

helleforma stein oppå rundkamp. Det var trulig blitt utført av tyske soldater under krigen. 
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Inni haugen var det et gravkammer, 60 cm i firkant, bygd av flate heller satt på kant. Ellers 

fantes det bare jord og stein i haugen. Det ble kjørt bort om lag et billass med stein. 

 

Den nordligste haugen lå ca. 20 m ØNØ for SØ-hjørnet av utbygg ved inngangen til Årdalens 

bolig (88/220), Osebakken 28. Før krigen var det blitt gravd ei grøft tvers gjennom haugen. 

Den skulle ha vært brukt til vannledning fra Grødebekkdalen til Osekleiva, men den ble aldri 

lagt. 

I 1981 registrerte E. Skjelsvik en rundaktig forhøyning på stedet. Den var da 3-4 m i tverrmål 

og forholdsvis klart markert i terrenget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gravhaugen på Osebakken 

 mellom Beisland (88/229) Osebakken 34, og Målen (88/195) Osebakken 32 
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GRAVHAUGER PÅ ØVRE  

 

På Øvre Birkeland lå det 4 gravhauger på Per Spillings eiendom (85/2,3,4), Risvannsveien 22. 

En er blitt utsletta. 

 

Haug 1 lå i nordenden av tomta til stuehuset på gården. Den ble jevna ut i 1835 da stuehuset 

ble oppført. 

 

Haug 2 ligger 40 m ØNØ for NØ-hjørnet av stuehuset til Thomas Emil Birkeland (85/6), 

Birkelandsveien 1154. Haugen er 9 m i tverrmål. Toppen er noe avflata med ei uregelmessig 

grop, 2 m brei og 30 cm djup. 

 

Haug 3 ligger 80 m ØNØ for nr. 2. Den ligger på det høyeste punktet av høyderyggen som 

strekker seg SSØ-over fra Spillings driftsbygning. 

 

Haug 4 ligger 14 m Ø for SØ-hjørnet av stuehuset på gården og 12 m S for SV-hjørnet av 

driftsbygningen. Den er 11 m i tverrmål. Haugen ble undersøkt av konservator Arne Bang 

Andersen i 1938. 

 

I haugen fantes et gravkammer som var orientert i retningen NNV-SSØ. Det var 4 m langt og 

1,10 m breitt i midten. Bredda i endene var 80 cm i Ø og 60 cm i V. Langs sidene var det satt 

opp store kantheller, 10 på hver langside, 2 i Ø kortvegg og 1 stor helle i V kortvegg. Høyda 

på hellene var i gjennomsnitt 60-70 cm.  

 

På grusbunnen av gravkista ble det funnet: 

a. Et krukkeskår 

b. Fleire små trestykker 

c. Beinrester 

d. Deler av ei skjoldbule 

e. Fleire ubestemmelige jernstykker 

f. Spydspiss av grå flint med hakk til skaftsurring. Det var seinere blitt omdanna til 

eldslagningsstein. 

Dessuten fantes spor av trekol både i og utenfor grava. Rester av never fantes i den lause 

jorda nokså høyt oppe. 

 

Gravkista er restaurert og ligger åpen. Gravfunnet er tidsbestemt til eldre jernalder (mellom 

500 f. Kr. til år 0). 
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Gravkista på Øvre Birkeland. Gravhaugen er fra Keltertid mellom år 500 f. Kr og 0 

 

ANDRE OLDFUNN PÅ ØVRE BIRKELAND 

Gunnleiv Gundersen fant i 1969 ei øks av jern fra vikingtida på gården sin (86/2), 

Birkelandsveien 1177, i overgangen mellom jordet og hagen, ca. 30 m SV for SV-gavl av 

driftsbygningen. Øksa lå mellom 30 og 40 cm under overflata. Den var 11,7 cm lang og 9,6 

cm brei over eggen. 

 

I 1921 fant Bent Gundersen i ei grøft i Stoppedalsmyra (85/6): 

a. 1 bolleforma spinnehjul av kleberstein, 3 cm i tverrmål og 1,4 cm tykt. Holet i midten 

var 1 cm i tverrmål. 

b. 1 flatt spinnehjul av kleberstein, 5-6 cm i tverrmål og 7 mm tykt. 

 

 
Gravhaug (nr. 2) på Øvre Birkeland 
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Gravhaug (nr. 3) på Øvre Birkeland 
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VEDLEGG 

I forbindelse med utgravingen av gravhaugene på Morhommer (s. 17) er det nevnt en stor 

stein som ble tatt fra grunnmuren på det gamle skolehuset og reist som en bauta. Her er 

mer om den steinen: 

«BAUTASTEINEN» VED SKOLENE 

I 1875 ble det første skolehuset for Birkeland og Tveide skolekretser bygd på Vestre 

Birkeland ved Hauane. På skoletomta lå det en stor haug som ble sletta ut før bygginga tok 

til. Det viste seg å være en gravhaug fra eldre jernalder. Den inneholdt tre mannslange 

gravkamre og flere leirurner. Lærer Andreas Røstad var til stede da haugen ble sletta ut. Han 

fikk tatt vare på urnene og levert dem til oldsaksamlingen ved antikvar N. Nicolaysen. 

Kristian Pedersen Galgeberg i Monsbrødane skulle sette opp grunnmuren på skolebygget. 

Det var en gråsteinsmur, og han ville bl.a. bruke en «stor, flat stein som lå i ei steinrøys tett 

ved skolen», kan Jakob Mo og Mads Johansen fortelle. Steinen var over 2 meter lang, 30 

centimeter tykk og 60-70 centimeter brei. Hauanehesten skulle trekke steinen på plass, men 

greidde det ikke. Da henta Kristian Galgeberg Øygardsborken. Med den greidde han å få 

steinen på plass i grunnmuren. Den ble liggende i det nord-austre hjørnet. Der lå den til 

1932, da «gamleskolen» ble flytta til Herefossveien, og nytt skolehus ble bygd. Det nye 

skolehuset ble plassert 15-20 meter lenger 

mot sør. Den store, flate steinen ble flytta 

6-10 meter nordover og reist til minne om 

«gamleskolen». 

Vi har grunn til å tru at steinen har ligget i 

haugen ved gamleskolen. (Jfr. uttalelsen 

fra Mo og Johansen). Den er derfor en del 

av et fornminne som er blitt bevart og 

avmerka på økonomisk kartverk av 

oldsaksamlingen v/Elisabeth Skjelsvik.  

 

Det er hogd inn følgende tekst i steinen: 

Skoler 

1875 

1932 

1953 

1967 

1977 

 

 

Det er vanskelig å lese tallene, da steinen  

er begrodd.  

 

«Bautasteinen» ved skolene. 
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1875 refererer til året da det første skolehuset for Birkeland og Tveide skolekretser ble bygd. 

1932 var det året den skolen som står nå (Blåsenberg /Filadelfia) ble bygd. 

1953 var det året Gamle Valstrand skole ble bygd. 

1967 var det året «Nye» Valstrand ble bygd. Det som er Ungdomsskolen nå. 

1977 var det året barneskolen på Limoen ble bygd. 

 

 

 

 

 

 
Ida og Denny som går i 5. klasse, er på vei heim fra skolen en dag i 2019. 

De passerer «bautasteinen» hver dag på skoleveien.(Bildet gjengitt med tillatelse) 

 


