
FERDSEL I NATUR- OG KULTURLANDSKAPET
Vis respekt for at du ferdes i områder der det foregår matproduksjon. Ferdsel på dyrka 
mark er ikke tillatt, bortsett fra hvis den er  frossen eller snødekt.  Vis hensyn til dyre- og 
planteliv og unngå forsøpling!
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Å begrave den døde i en haug av jord, grus og stein var 
vanlig i mange områder av verden. Sammen med den 
døde ble det også ofte lagt utstyr som de mente den døde 
ville få bruk for i det neste livet. 
De fleste gravhaugene i Norge stammer fra jernalderen – 
ca 500 f.Kr. – ca 1000 e.Kr.; noen store gravhauger på Sør-
Vestlandet stammer fra eldre bronsealder – ca 1500-1000 
f.Kr.

140 gravhauger og gravrøyser
På Frosta er det registrert hele 140 gravhauger og gravrøyser 
fra jernalderen.
Dette er forholdsvis mange i forhold til størrelsen på bygda. 
De fleste av gravhaugene på Frosta ligger på ytre del av byg-
da, og flere er ganske store – rundt 30 meter i diameter. Flotte 
funn gjort i flere gravhauger ved Valberg, Rygg og Moksnes 
vitner om ei bygd i rikdom!  

Sjursvika Gravhauger 
på Frosta

Gravhaugen her i Sjursvik

Denne gravhaugen ved Sjursvik er 33 meter i di-
ameter, var minst 2,5 meter høy og stammer 
fra romersk jernalder år 0 – 400 e.Kr. Toppen av 
gravhaugen ble for mange år siden brukt som fyll-
masse i forbindelse med vegarbeid.
Hvem som i sin tid ble gravlagt her vet en ingen 
ting om. Vi vet heller ingen ting om hvilket utstyr 
den døde som ble gravlagt her fikk med seg i hau-
gen, for i likhet med andre gravhauger i bygda, 
er også denne åpnet og helst trolig plyndret for 
mange, mange år siden. Under arkeologiske ut-
gravinger i 1909 ble det funnet kun en eneste 
gjenstand i denne gravhaugen - ei flott bøyles-
penne i bronse.

Jord, grus, sand

Hellekiste

Gravrøys av stein

Bøylespenna 
Bøylespenna ble brukt for å holde klærne sammen, og kunne 
variere mye i størrelsen. Bøylespenna som ble funnet her var 
rundt 10 cm lang.

Bøylespenna – fibula på latin – er rekonstruert i størrelsen 1:1 
og selges som nål – Fibula Frosta - av Frosta Historielag.

Gravhaugen ved Sjursvika, Island, Frosta slik den kan ha sett ut. Tegnet av 
Kari Støren Bins.


