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SAMMENDRAG 
 
Undersøkelsen ble foretatt på bakgrunn av ønske om endring av planstatus fra LNF-område til 
byggeområde – allmennyttig formål, kombinert med spesialområde bevaring for eksisterende 
hovedbygning.  
Under utgravningen ble det funnet et steinrikt kulturlag L1 med et avdekket omfang på ca. 15 m2. L1 
ble også påvist i prøvestikk 2, 3 m øst for det avdekkete området. Lagets funksjon er ukjent. L1 
skjæres av L2, som trolig er en grop eller en grøft, bevart i et område på ca. 2,1 x 1,7 m i plan, og 
med en dybde på ca. 70 cm. Deler av overflaten er dekket av flate helleliknende steiner. Funksjonen 
til L2 er også ukjent. Kullprøver fra lagene dokumenterer aktiviteter fra vikingtid, gjennom 
middelalder, og muligens frem til renessansen. Det er ikke mulig å si om L1 og L2 i seg selv er fra 
denne perioden, eller om fyllet representerer aktiviteter som har foregått ett annet sted, og hvor 
materialet senere har blitt dumpet i strukturene ved anleggelsen av disse. Aktivitetene skal trolig ses i 
sammenheng med tidligere aktivitet på gårdstunet til Skjelve store. Det ble funnet enkelte ubrente 
bein under undersøkelsen, ellers ingen funn. 

 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Skjelve store 58/67 
Kommune Fylke 

Stange Hedmark 
Saksnavn Kulturminnetype 
Fossumkollektivet (Skjelve store, Stange) Kulturlag 
Saksnummer (arkivnr. Kulturhistorisk museum) Tiltakskode/ prosjektkode 
2008/16525 759071/204825 
Eier/ bruker, adresse Tiltakshaver 

Stiftelsen Fossumkollektivet, 
Jønsbergveien 141 

Stiftelsen Fossumkollektivet/Stange 
kommune 

Tidsrom for utgravning M 711-kart/ UTM-koordinater/ Kartdatum 
04.08.-05.08.2009 EU89-UTM Sone 32 n: 6735124 ø:619303 
ØK-kart ØK-koordinater 

CS064-5-3 - 
A-nr. C.nr. 

2009/338 C57375 
ID-nr (Askeladden) Negativnr. (Kulturhistorisk museum) 
ID 117055 Cf34181 
Rapport ved: Dato: 

Camilla Cecilie Wenn 13.04.2010 
Saksbehandler: Prosjektleder: 
Ole Christian Lønnaas Inger Marie Berg-Hansen 



58/67, Stange kommune 2008/16525 

 1 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Innhold 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN .............................................. 3 

2 DELTAGERE, TIDSROM .................................................................... 4 

3 FORMIDLING ...................................................................................... 4 

4 LANDSKAPET – FUNN OG FORNMINNER ....................................... 4 

5 UTGRAVNINGEN ................................................................................ 6 

5.1 Problemstillinger – prioriteringer ....................................................................................... 6 

5.2 Utgravningsmetode .............................................................................................................. 7 

5.3 Utgravningens forløp ......................................................................................................... 10 

5.4 Kildekritiske forhold .......................................................................................................... 10 

5.5 Utgravningen ...................................................................................................................... 11 

5.5.1 Funnmateriale ............................................................................................................... 11 

5.5.2 Strukturer ...................................................................................................................... 11 

5.5.3 Datering ........................................................................................................................ 15 

5.5.4 Naturvitenskapelige prøver ........................................................................................... 15 

5.6 Vurdering av utgravningsresultatene, tolkning og diskusjon......................................... 15 

6 KONKLUSJON .................................................................................. 17 

7 LITTERATUR .................................................................................... 18 

8 VEDLEGG ......................................................................................... 19 

8.1 Strukturliste ........................................................................................................................ 19 

8.2 Funn og prøver ................................................................................................................... 19 

8.2.1 Funnliste C57375 .......................................................................................................... 19 

8.2.2 Kullprøver ..................................................................................................................... 19 

8.2.3 Makrofossilprøver ........................................................................................................ 19 

8.2.4 Tilveksttekst.................................................................................................................. 20 

C57375/1-5 ........................................................................................... 20 

8.3 Fotoliste ............................................................................................................................... 21 

8.4 Analyser ............................................................................................................................... 22 

8.4.1 Vedartsanalyse v/Helge I. Høeg ................................................................................... 22 

8.4.2 C14-datering v/Laboratoriet for radiologisk datering, NTNU ...................................... 23 

8.5 Kart ...................................................................................................................................... 26 

8.5.1 Oversikt land-fylke-felt ................................................................................................ 26 
 

 



58/67, Stange kommune 2008/16525 

 2 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

FIGURLISTE 

Forside: Skjelve store, 58/67, sett mot ØSØ. Det undersøkte området ligger i treklyngen foran 

gården (Cf34181_15). 

Figur 1: Hovedhuset på Skjelve store. Til venstre i bildet ses den slake ryggen opp mot 

gårdstunet (Cf34181_13). ............................................................................................................. 4 

Figur 2: a) Sjaktområdet vest for hekken. b) Plenen foran hovedhuset på Skjelve store. 

Prøvestikk 1 ble gjort ved hekken foran til venstre, prøvestikk 2 bortenfor stolen til høyre i 

bildet (Cf34181_10, tatt mot SSØ; Cf34181_11, tatt mot NØ). ................................................... 7 

Figur 3: Oversikt over planområdet med KHMs sjakt i rødt, prøvestikk i gult, og Hedmark 

fylkeskommunes registreringssjakter inntegnet. .......................................................................... 8 

Figur 4: Registrering, utgravning og dokumentasjon av steinlag. Hedmark fylkeskommunes 

sjakt 1 markert med omriss; blått område representerer bevart bryggesteinslag mm. slik det 

fremkom ved KHMs flateavdekking. Etter avdekkingen ble det lagt en sjakt gjennom vestre del 

av steinlaget (dokumentert profil mot Ø, markert med rød linje). Gult område markerer sjakten 

som ble renset opp i forbindelse med dette, m.a.o. Gul og blå markering sammen gir den totale 

utstrekning av området som ble undersøkt av KHM. ................................................................... 9 

Figur 5: Det avdekkete området med telefonkabel i Ø (Cf34181_06, tatt mot N). .................... 10 

Figur 6: Sørlig del av profilbenk gjennom L1 over alunskifer (Cf34181_03, tatt mot Ø).......... 11 

Figur 7: Utstrekning av steinlag L1 og nedgravning L2. Utstrekningen av steinlaget slik det 

fremkom under Hedmark fylkeskommunes registrering er stiplet inn; heltrukket linje viser 

utstrekningen av fylkeskommunens registrering. Dokumentert profil (se figur 5) markert i rødt.

 .................................................................................................................................................... 12 

Figur 8: Plan og profil, L1 og L2. Se også kart 8.6.2 og 8.6.3. .................................................. 13 

Figur 9: Nordlig del av profilbenk gjennom L2 nedskjæring (Cf34181_05, tatt mot Ø). .......... 14 

Figur 10: L2 i plan, med store, flate stein (Cf34181_07, tatt mot V). ........................................ 14 

Figur 11: Kalibrerte dateringer fra utgravningene og fra fylkeskommunens registrering. ......... 15 

 

file://platon/khm-fs/Prosjekter/ARBEIDSMAPPER/04_Hedmark/Stange/Fossumkollektivet/RAPPORT_Store%20Skjelve.doc%23_Toc259172437
file://platon/khm-fs/Prosjekter/ARBEIDSMAPPER/04_Hedmark/Stange/Fossumkollektivet/RAPPORT_Store%20Skjelve.doc%23_Toc259172440


58/67, Stange kommune 2008/16525 

 3 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK 

UTGRAVNING 

SKJELVE STORE, 58/67, STANGE KOMMUNE, 
HEDMARK FYLKE  

CAMILLA CECILIE WENN 

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Undersøkelsen ble foretatt på bakgrunn av ønske om endring av planstatus for 

en del av eiendommen, fra LNF-område til byggeområde – allmennyttig 

formål, i et planområde på 7,4 dekar som omfatter tunet på gården. Formålet 

byggeområde er kombinert med spesialområde bevaring for eksisterende 

hovedbygning, og det legges i planforslaget til rette for et nytt bygg som er 

tenkt oppført like nordvest for hovedhuset. Tiltakshaver og grunneier er 

Stiftelsen Fossumkollektivet som arbeider med ungdom med rusproblemer. 

Forslag til reguleringsplan for Store Skjelve ble lagt ut til offentlig ettersyn i 

juni 2008 (Lønaas og Berg-Hansen 2009:1).  

Under Hedmark fylkeskommunes registrering av planområdet i mai 2008 ble 

det påvist et bryggesteinslag som dekket deler av tunet (id117055), i sjaktene 1 

og 4 (figur 3). Omfanget av registreringen ble begrenset av at gårdstunet var 

bebodd, og av at det ikke var ønskelig å skade eksisterende beplantning. En 

kullprøve fra laget ble C14-datert til overgangen sen vikingtid/høymiddelalder, 

980-1260 e.Kr. (Brodshaug 2008). Det ble foretatt fellesbefaring på lokaliteten 

med representanter fra Hedmark fylkeskommune og Kulturhistorisk museum 

28.08.2009. 

Hedmark fylkeskommune oversendte saken til Riksantikvaren i brev av 

27.08.2008 for behandling i henhold til kulturminneloven § 8, 4. ledd. 

Fylkeskommunen la i sin uttalelse vekt på at tiltaket er samfunnsnyttig og av en 

karakter som veier tungt. Det påpekes at bryggesteinslag fra middelalder 

beliggende på eksisterende gårdstun er lite undersøkt i Hedmark. 

Fylkeskommunen anbefaler at det gis dispensasjon for det omsøkte 

kulturminnet med vilkår om en begrenset arkeologisk undersøkelse (Lønaas og 

Berg-Hansen 2009:1).  

Kulturhistorisk museum støttet fylkeskommunens vurdering i sin uttalelse til 

Riksantikvaren i brev av 24.09.2008. Det ble lagt vekt på at kulturminner på 

eksisterende tun vanskelig kan gis et reelt og varig vern ved videre bevaring. 

Det ble også vurdert at det ville være vanskelig å realisere det planlagte 

nybygget på tomtens vestre del uten å medføre fare for skade på det omsøkte 

kulturminnet. Det påpekes videre at det er foretatt få arkeologiske 

undersøkelser av bryggesteinslag, og at det er behov for ytterligere kunnskap 

om denne kulturminnetypen. Riksantikvaren ble anbefalt å gi tillatelse til 

inngrep i det omsøkte bryggesteinslaget med vilkår om en arkeologisk 
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undersøkelse. Riksantikvaren gav dispensasjon til tiltaket i brev av 28.10.2008. 

Reguleringsplanen ble vedtatt av Stange kommune 11.02.2009 (Lønaas og 

Berg-Hansen 2009:1). 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsen ble utført av feltleder Camilla Cecilie Wenn (04.08.-05.08.) og 

gravemaskinfører Truls Mathisen fra Hulleberg og Bø (3 timer, 04.08.). 

Innmåling ble utført av Magne Samdal, KHM, 05.08.2009. Prosjektleder Inger 

Marie Berg-Hansen var på befaring 04.08.2009. 

3 FORMIDLING  

Det kom ingen besøkende i løpet av prosjektet utover arbeidere ved 

Fossumkollektivet, som ble holdt orientert om funnene. 

4 LANDSKAPET – FUNN OG FORNMINNER 

Gården Skjelve store er godt synlig der den ligger på en slak rygg i et relativt 

flatt terreng (figur 1). Den befinner seg i et åpent jordbrukslandskap, ca. 15 km 

nord for tettstedet Stange. Gården Skjelve stammer kanskje fra siste del av eldre 

jernalder (Nashoug et al. 1999:155), og den er nevnt i skriftlige kilder første 

gang i 1414 (Diplomatarium Norvegicum). På 1500-tallet består den av to 

gårder, slik det fremgår i kilder fra 1520, 1523 og 1578. Dagens betegnelser, 

Store og Lille Skjelve, finnes fra 1600- og 1700-tallet. Oluf Rygh (1900) 

påpeker at gårdsnavn med stammen Skjalf- også finnes andre steder i landet; 

muligens kan det være et elvenavn, ”den skjelvende”. For gjeldende gård er 

forklaringen usikker, siden gården ikke ligger nær noe vannløp (Lønaas og 

Berg-Hansen 2009:2). 

 

Figur 1: Hovedhuset på Skjelve store. Til venstre i bildet ses den slake ryggen opp mot 

gårdstunet (Cf34181_13). 
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På Skjelve lille ligger en gravrøys kalt Kråkhaugen/Gråbeinhaugen (id53019) 

og et gravfelt med minst fem jordblandete røyser (id23368). Det er innlevert to 

økser fra tidlig vikingtid som er funnet på gården, og ca. 290 m øst for 

planområdet. Begge øksene ble funnet omkring 1930, og skal ha ligget sammen 

i en liten gravhaug ca. 50 m sør for gården Lia av Skjelve, 55/4. Øksene er av 

jern (C35084a, C35084b), den første er av typen R556, og er en velbevart, 

barreliknende øks (Lønaas og Berg-Hansen 2009:3).  

Det er også andre kjente kulturminner i nærområdet, mange av dem 

gravminner, som er tallrike i Stange kommune. Innenfor en radius på 800 m er 

det for det meste gravminner fra jernalder som dominerer, men det er også 

registrert flere lokaliteter bestående av kokegroper og kulturlag (se tabell under, 

hentet fra Lønaas og Berg-Hansen 2009:3).  

 

De senere årene er det foretatt flere utgravninger av bosetningsspor og 

dyrkningsspor i Stange kommune, hvorav noen relativt nær planområdet. Ved 

minst en undersøkelse ble det påvist bryggestein. Ca. 300 m nordøst for 

planområdet, på Skjelve lille, 57/3, ble det undersøkt en lokalitet (id96040) med 

fire kokegroper, der to anlegg ble C14-datert til eldre jernalder (Johansen 

2004). I 2008 ble det foretatt utgravninger på to av kokegroplokalitetene nevnt i 

tabellen. Utgravningsresultatene er under bearbeiding (Lønaas og Berg-Hansen 

2009:4).  

Sør for Stange sentrum er det undersøkt kokegroper og kulturlag i forbindelse 

med realisering av reguleringsplaner for Stange Videregående skole (Fjeld 

1996) og boligfeltet på Skjærpåkeren (Heibreen 1989). I forbindelse med 

reguleringsplan for Skjærpåkeren (Lindstad nordre 97/6) ble det i 1998 

registrert og utgravd et område med ildsteder. I forbindelse med ytterligere en 

reguleringsendring i 2003, for bygging av Navneberget barnehage (Lindstad 

97/126), ble det foretatt en utgravning av kulturlag og en røys datert til 

førromersk jernalder (Lønaas og Berg-Hansen 2009:4). 

I 1999 foretatt en utgravning på gården Musli, 32/1, der det ble undersøkt tre 

kokegroper og en grop med uviss funksjon, i forbindelse med bygging av ny 

ID-nr Type kulturminner 
Ca. beliggenhet fra 
planområdet 

23368 Gravfelt (5 gravhauger) 640 m mot ØSØ 

33258 Gravhaug 800 m mot NNV 

53019 Gravhaug 760 m mot Ø 

53031 Gravhaug 800 m mot NV 

53039 Gravfelt (7 gravhauger) 450 m mot V 

71200 Gravhaug 700 m mot SV 

96040 Bosetnings-/ aktivitetsområde 300 m mot NØ 

109483 Bosetning; 13 kokegroper og 1 kulturlag 710 m mot S 

109484 Bosetning; 10 kokegroper og 1 kulturlag 620 m mot S 

109485 Bosetning; 4 kokegroper 550 m mot S 

109486 Bosetning; 11 kokegroper 670 m mot S 

109487 Bosetning; 1 kokegrop 740 m mot S 
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gang- og sykkelveg langs Rv222. Gropen var fylt med skjørbrente stein av 

typen bryggestein. C14-dateringer av gropen samt av to kokegroper lå innenfor 

perioden 990-1295 e.Kr. Dateringen av kokegropene var senere enn forventet, 

da disse oftest dateres til eldre jernalder. Bryggestein dateres grovt til yngre 

jernalder og middelalder, og dateringen av gropa med bryggestein til andre 

halvdel av 1200-tallet faller således inn i forventet mønster (Lønaas og Berg-

Hansen 2009:4). 

Videre er det undersøkt kokegroper på Arstad (Rundberget in prep), med 

brukstid til eldre jernalder, jf. C14-dateringer. Til slutt er det undersøkt 

bosetningsspor, dyrkingsspor og kullgroper på Atlungstad ved Mjøsa i 

forbindelse med utbygging av en golfbane. Dateringer viser her en 

hovedbrukstid i middelalder (Johansen og Holm 2007). 

Det er med andre ord kjent ulike kulturminnetyper som gravminner, 

bosetningsspor og dyrkningsspor i Stange kommune og i planområdets nærhet. 

I de senere år har de arkeologiske undersøkelsene stort sett vært knyttet til ulike 

former for bosetningsspor, der dateringene viser til eldre og yngre jernalder 

samt middelalder. Det er allikevel mye arbeid som gjenstår både for Stange 

kommune spesielt, og på et videre plan for Hedmark før man får en god 

oversikt over bosetningshistorien i forhistorisk tid og middelalder (Lønaas og 

Berg-Hansen 2009:4). 

5 UTGRAVNINGEN 

Bryggesteinslag ble påvist i sjakt 1 og 4 under Hedmark fylkeskommunes 

registrering (figur 3). For ikke å gjøre unødvendig store inngrep i et område 

som er anlagt som hage, ble også den arkeologiske utgravningen fokusert på 

disse to områdene. 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Beliggenheten av lokaliteten, inne på et etablert tunområde med hageanlegg, og 

nær eksisterende hovedhus, begrenset omfanget av undersøkelsen. 

Bryggesteinslaget funnet i sjakt 1 var anslått til å være forholdsvis lite, men det 

ble allikevel ansett som viktig å undersøke, ettersom kulturminnetypen i liten 

grad er undersøkt tidligere. Forhold som lokaliseringsfaktorer, 

bryggesteinslagenes tilknytning til (for)historisk bosetning, deres 

dateringshorisont samt problemfeltet våt-/tørrkoking er overordnete temaer 

hvor det er behov for mer kunnskap (Lønaas og Berg-Hansen 2009:7-8). 

Hovedprioriteringene for undersøkelsen var å få datering av koksteinslaget med 

hensyn til anlegging og bruksperiode. I den grad det var mulig skulle lagets 

utstrekning kartlegges, og det skulle gjøres en vurdering av mengden kokstein. I 

forlengelsen av dette vil det være interessant dersom det også kan påvises andre 

former for bosetningsspor i tilknytning til bryggesteinslaget. Forekomst av 

bryggesteinslag indikerer gårdsbosetning, som regel datert til yngre jernalder og 

middelalder, men arkeologiske spor etter bosetning fra yngre jernalder og 

middelalder er underrepresentert i forhold til bosetningsspor fra eldre jernalder. 

En teori er at en stor del av gårdsbebyggelsen fra vikingtid og middelalder 
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gjerne ligger på eksisterende gårdstun, men også andre forklaringer er framlagt, 

bl.a. endringer i byggeskikk (Lønaas og Berg-Hansen 2009:8). 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Hoveddelen av utgravningen foregikk som en utvidelse av sjakt 1 fra 

registreringen (figur 2a, figur 3). Ved ankomst til lokaliteten ble det observert at 

fylkeskommunens registreringssjakt hadde ligget åpen, og det var derfor lett å 

gjenfinne det registrerte steinlaget i østprofilet i sjakten. Med maskinell 

flateavdekning ble jorden over steinlaget fjernet i et område fra hekken i øst til 

fylkeskommunens sjakt i vest, og ca. 13,5 m i NNV-retning, for om mulig å 

følge laget. Parallelt med avdekningen ble den vestlige delen gravd ned til urørt 

undergrunn, for å få frem et profil til dokumentasjon (figur 4, figur 7). Store 

tuntrær i nord vanskeliggjorde avdekning og profilanlegging, og da det heller 

ikke ble funnet videre forhistoriske spor i nord, ble grøften avsluttet. Profilet 

ble renset, fotografert og tegnet, og det ble tatt ut makrofossilprøver av de to 

identifiserte lagene, ettersom kullinnholdet var for lite til å få ut materiale ved 

tradisjonell kullprøve. Kullprøver ble skilt ut fra makroprøvene etter flottering 

(KP1 fra MP1, tatt fra profilet; KP2 fra MP2, tatt under en stein). 

a) b) 

Figur 2: a) Sjaktområdet vest for hekken. b) Plenen foran hovedhuset på Skjelve store. 

Prøvestikk 1 ble gjort ved hekken foran til venstre, prøvestikk 2 bortenfor stolen til høyre i 

bildet (Cf34181_10, tatt mot SSØ; Cf34181_11, tatt mot NØ). 

Det ble også gjort to prøvestikk på ca. 50 x 50 cm på plenen foran hovedhuset 

(figur 2b, figur 3). Prøvestikk 1 ble lagt umiddelbart øst for hekken, for å finne 

ut om det avdekkete steinlaget fortsatte østover. Prøvestikk 2 ble lagt noe sørøst 

for Hedmark fylkeskommunes sjakt 4, for å undersøke utstrekningen av 

steinlaget som ble registrert i sørlig del av denne sjakten under registreringen. 

Kun prøvestikk 2 ble gravd ned til urørt undergrunn. Prøvestikkene ble gjenfylt 

umiddelbart etter dokumentasjon.  

I tillegg til de to prøvestikkene ble det teststukket med spiss spade (i mangel på 

jordbor) over plenen nord for hovedhuset. Spaden ble stukket ned ca. hver 

fjerde meter for å undersøke hvor grunt det lå steinlag, men det ble ikke gravd 

opp masser.  
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Figur 3: Oversikt over planområdet med KHMs sjakt i rødt, prøvestikk i gult, og Hedmark 

fylkeskommunes registreringssjakter inntegnet. 
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Figur 4: Registrering, utgravning og dokumentasjon av steinlag. Hedmark fylkeskommunes 

sjakt 1 markert med omriss; blått område representerer bevart bryggesteinslag mm. slik det 

fremkom ved KHMs flateavdekking. Etter avdekkingen ble det lagt en sjakt gjennom vestre del 

av steinlaget (dokumentert profil mot Ø, markert med rød linje). Gult område markerer sjakten 

som ble renset opp i forbindelse med dette, m.a.o. Gul og blå markering sammen gir den totale 

utstrekning av området som ble undersøkt av KHM. 
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5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Flateavdekking og sjakting med maskin tok ca. tre timer, deretter ble profilet 

renset og dokumentert i løpet av ettermiddagen 04.08. og formiddagen 05.08. 

De to prøvestikkene ble deretter gravd, og profilene ble summarisk 

dokumentert. Videre ble plenen teststukket med spade. 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Dokumentasjonen av steinlagene og profilet ble vanskeliggjort av kraftig 

regnvær. Spesielt gikk dette utover kvaliteten på fotografiene. 

Registreringssjakt 1 med funn av bryggesteinslag hadde ligget åpen ett år, og 

var overgrodd med ugress. Profilet som hadde blitt lagt gjennom steinlaget var 

delvis utrast, og det var derfor nødvendig med et relativt omfattende 

opprensingsarbeid for å få dokumentert laget. 

I registreringsrapporten er det nevnt at en telefonkabel ble fjernet for å få 

gjennomført undersøkelsen. Denne var derimot ikke fjernet under utgravningen, 

og lå halvveis begravd i registreringssjakten. Den måtte graves frem separat, og 

deretter lirkes så langt øst som mulig for å få rom til avdekkingen, som allikevel 

ble begrenset av kabelen (figur 5). Det gikk med ekstra tid både på flytting av 

kabelen, og for ikke å skade den under utgravningen. 

 

 

Figur 5: Det avdekkete området med telefonkabel i Ø 

(Cf34181_06, tatt mot N). 
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5.5 UTGRAVNINGEN 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

I overflaten på kulturlag L1 ble det funnet noe ubrent bein (C57375/1). Utover 

dette er det katalogisert to kullprøver (C57375/2-3) og to makroprøver 

(C57375/4-5). Kullprøvene ble plukket fra de flotterte makroprøvene.  

5.5.2 STRUKTURER 

Steinlaget som ble registrert av Hedmark fylkeskommune ble gjenfunnet og 

videre avdekket i tilknytning til registreringssjakt 1 (figur 6, figur 7). Matjorden 

over steinlaget ble fjernet, ca. 30 cm med fet humusholdig silt. Steinlaget (L1, 

se planskisse figur 8) var delvis avgrenset mot øst av alunskiferberg som stakk 

opp, men fortsatte under hekken helt i sørøst. I nord ble laget skåret av en 

nedgravning, kalt L2 (se under), og fortsatte ikke nord for denne. Sørover var 

lagets avgrensning i følge registreringsrapporten flytende, noe som ble 

attribuert til moderne forstyrrelser. Det ble ikke gjort videre forsøk på å finne 

den sørlige avgrensningen, ettersom telefonkabelen lå i veien også under 

utgravningen. I vest var L1 allerede avgrenset fra fylkeskommunens 

registrering, selv om noe laget var rast ut i mellomtiden. På figur 7 vises 

fylkeskommunens innmåling av laget med stiplet linje, mens det bevarte laget 

før utgravningene startet er markert i lys rosa. L1 var på det meste bevart i ca. 

2,5 m bredde, og strakk seg ca. 6 m i retning N-S. Tykkelsen varierte, men var 

maksimalt ca. 25 cm. Laget bestod av sand med mye humus, litt kull, en del 

grus og småstein, hvorav kun ca. 20 % var varmepåvirket, iblandet enkelte 

større stein. Laget ble opplevd som veldig løst på grunn av stein og mye røtter. 

Over steinlaget lå det 10-20 cm med fet matjord med gress i toppen. 

 

Figur 6: Sørlig del av profilbenk gjennom L1 over alunskifer (Cf34181_03, tatt mot Ø). 
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Figur 7: Utstrekning av steinlag L1 og nedgravning L2. Utstrekningen av steinlaget slik det 

fremkom under Hedmark fylkeskommunes registrering er stiplet inn; heltrukket linje viser 

utstrekningen av fylkeskommunens registrering. Dokumentert profil (se figur 5) markert i rødt. 

L2 var gravd ned gjennom den nordlige delen av L1, og videre ned i 

undergrunnen (figur 7-10). I flate var den dokumenterte utstrekningen ca. 2,1 x 

1,7 m, dybden i profilet var maksimalt 0,7 m. L2 var avgrenset av 

alunskiferberget i øst, mens det mot vest var skåret av registreringssjakten, slik 

at dets avgrensning denne retningen ikke er kjent. I nord var L2 gravd ned i 

undergrunnen, og dermed tydelig avgrenset.  L2 bestod av lys gråbrun spettet 

sand med noe humus og knust alunskifer iblandet. Den nordlige delen av L2 var 
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dekket av forholdsvis flate stein i varierende størrelse, noe som gav inntrykk at 

det var snakk om en hellelagt flate, om enn noe uregelmessig (figur 8 og 10). 

Det er usikkert om L2 er en grop eller grøft.  

 

Figur 8: Plan og profil, L1 og L2. Se også kart 8.6.2 og 8.6.3. 
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Figur 9: Nordlig del av profilbenk gjennom L2 nedskjæring (Cf34181_05, tatt mot Ø). 

 

Figur 10: L2 i plan, med store, flate stein (Cf34181_07, tatt mot V). 

Prøvestikk 1 ble lagt umiddelbart øst for hekken som skilte fylkeskommunens 

registreringssjakt 1 fra plenen foran hovedhuset på gården (figur 3, PS1). Det 

ble påtruffet et steinlag på ca. 35 cm dybde. I sammensetning liknet det L1, idet 

det inneholdt sand med mye humus, litt kull, en del grus og småstein, og det ble 

derfor tolket som fortsettelsen av L1. Over dette steinlaget lå et tykt matjordlag 

med gress på toppen. I matjorden var det moderne funn. Det ble kun gravd 5 cm 

ned i steinlaget, og ikke ned til urørt undergrunn. 

Prøvestikk 2 (figur 3, PS2) ble gravd ned til ca. 45 cm. Under et tynt gresslag 

(0-5 cm) ble det påtruffet et lag bestående av grus med noe humus og sand, og 

mye småstein (5-15 cm). Under dette laget lå et lag med nevestor stein, 
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varierende kantet og rundet (15-30 cm). Under dette lå et lag med humøs sand 

(30-35 cm), og under dette igjen lå alunskiferundergrunnen. Steinlagene i 

prøvestikk 2 var forskjellige fra både L1 og L2, da de inneholdt lite finkornet 

fyll som sand og humus, og det ble funnet tegl og porselen i alle lagene ned til 

alunskiferundergrunnen. Samtlige lag i prøvestikk 1 ble derfor tolket som 

moderne. Det antatte bryggesteinslaget fra fylkeskommunens registreringssjakt 

4 ble ikke gjenfunnet. 

Teststikkingen med spade over plenen avslørte et steinlag umiddelbart under 

gresset, som trolig er det samme som i prøvestikk 2. Steinlag L1 på ca. 35 cm 

dybde som ble funnet i prøvestikk 1 syntes å være et lokalt fenomen, da denne 

situasjonen begrenset seg til området rundt dette prøvestikket. Alternativt kan 

L1 ha ligget under steinlag av samme type som ble funnet i prøvestikk 2 utover 

plenen, men dette synes ikke trolig. 

5.5.3 DATERING 

 

Figur 11: Kalibrerte dateringer fra utgravningene og fra fylkeskommunens registrering. 

Det steinrike kulturlaget L1 ble C14-datert til overgangen mellom 

senmiddelalder og renessanse (1457-1635 kal. e.Kr.), mens L2 ble datert til 

perioden sen vikingtid – høymiddelalder (1040-1211 kal. e.Kr.) (se 8.5.2). Også 

fra fylkeskommunens registrering var det en datering til sen vikingtid – 

høymiddelalder, 980-1260 e.Kr. Denne prøven kommer imidlertid trolig fra L1, 

jf. avmerking i registreringsrapporten (Beta-245470, se Brodshaug 2008:figur 

12 og 15). 

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det ble tatt ut to kullprøver som ble sendt til vedartsbestemmelse ved Helge I. 

Høeg, og deretter til C14-datering ved Laboratoriet for radiologisk datering, 

NTNU (rapporter, se 8.5.1 og 8.5.2). Begge prøvene hadde høyest innhold av 

furu. KP1 fra L1 hadde i tillegg innslag av bjørk og selje, vier/osp, mens KP2 

fra L2 hadde innslag av bjørk og muligens gran. 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Laget som ble registrert av Hedmark fylkeskommune ble gjenfunnet (L1), men 

tolkes ikke som et bryggesteinslag. Laget inneholdt primært ubrent stein, selv 

om det også var noen som var varmepåvirket, og det var svært lite kull i laget. 

L1 skiller seg således fra den alminnelige definisjonen av bryggesteinslag (se 

Lønaas og Berg-Hansen 2009:6-7). Ubrent bein er vanlige i bryggesteinslag, 
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men også dette er tilnærmet fraværende i L1. Det ble ikke kommentert noen 

funn av ubrente bein under fylkeskommunens registrering, mens det under 

utgravningen fremkom enkelte fragmenter. Imidlertid har ikke beinfragmentene 

sikker kontekst, ettersom de ble funnet i overgangen mellom matjordlaget og 

L1. Dette gjelder for øvrig også en del teglfragmenter og porselensbiter – de ble 

funnet i overgangen mellom matjordlaget og L1, men ikke i sikker kontekst i 

L1.  

Utstrekningen av laget var mer begrenset enn antatt, ettersom det kun var helt i 

sørøst at laget kunne ses å fortsette under hekken i sørøst. Laget var forholdsvis 

sikkert avgrenset mot nord, vest og nordøst, mens det i sør var mer diffust. På 

vestsiden av hekken dekker L1 et område på ca. 6 x 2,5 m, mens det i sørøst 

strekker det seg minst 3 m inn på plenen. Teststikking med spade indikerte at 

laget ikke fortsetter mer enn et par meter mot verken nord, øst eller sør i forhold 

til prøvestikk 1.  

Laget tolkes som et kulturlag, da flere elementer tilsier menneskelig aktivitet, 

men det har ikke vært mulig å funksjonsbestemme det ytterligere. Ettersom 

laget ligger i en skråning i terrenget, med gårdstunet på toppen, og dyrket mark 

nedenfor, kan det dreie seg om en ansamling ryddet stein fra jordene, eller 

planering av området foran hovedhuset. Et annet alternativ kan være at det er et 

avfallslag fra gården.  

L2 representerer et senere anlegg enn L1. Ansamlingen av flate stein i nordlig 

del antyder at det er et område som har blitt hellelagt for å få en forholdsvis 

plan flate. Dessverre er omfanget av laget ukjent, det ble ikke erkjent under 

registreringene, og det er klart avgrenset mot øst ved alunskiferberget. I profilet 

ser det ut som en grøft som er kuttet ned. Dateringen er imidlertid eldre enn den 

yngste dateringen av L1. Dette tyder på at også kullet i L2 stammer fra 

aktiviteter som ikke er samtidige med lagets anlegning. Det er således ikke 

mulig å definere når L2 ble anlagt, men på grunn av relasjonen til L1, kan det 

ikke være tidligere enn senmiddelalder. En mulighet kan være at kullet i L2 

stammer fra samme aktivitet som kullet i fylkeskommunens registrering, og at 

det ble iblandet massene da L2 ble gravd ned i L1.  

Steinlaget som ble påvist i prøvestikk 2 og gjennom teststikkene over plenen er 

trolig et moderne fyll, basert på funnene av moderne tegl og porselen. Det kan 

være snakk om en planering av området for å utvide den plane delen av plenen.  

C14-dateringene er ikke entydige. Hedmark fylkeskommunes datering til 

stammer trolig fra L1, i likhet med KP1, men de to dateringene divergerer. 

Fylkeskommunens datering til sen vikingtid – høymiddelalder (980-1260 e.Kr.) 

samsvarer derimot forholdsvis godt med dateringen fra L2 til sen vikingtid – 

høymiddelalder (1040-1211 kal. e.Kr.), men er trolig fra L1 og ikke L2. L1 ble 

ved utgravningen datert til overgangen mellom senmiddelalder og renessanse 

(1457-1635 kal. e.Kr.). Alle dateringene antyder derimot førreformatoriske 

aktiviteter, kanskje med en lang eller to kortere aktivitetsfaser på gården. Det er 

trolig at fyllet, og dermed kullet, i L1 og L2 stammer fra forskjellige typer 

aktiviteter i tilknytning til gården, men at L1 og L2 ikke selv er strukturer fra 

disse tidlige aktivitetene. Fyllet i L1 og L2 er trolig sekundært deponert ved 

senere aktiviteter.  
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6 KONKLUSJON 

Det ble ikke funnet noe bryggesteinslag under utgravningene, men laget L1 

som ble dokumentert nordvest for hovedhuset på Skjelve store tolkes som et 

kulturlag, ettersom det ble funnet noe varmepåvirket stein og kull i laget. Laget 

hadde ujevn form, og ble avdekket i et areal på ca. 15 m
2
, med en utstikker ca. 3 

meter i sørøst. Beinfunn i overflaten kan være fra laget. Kull fra dette L1 har 

blitt datert til to separate perioder, sen vikingtid – høymiddelalder og 

senmiddelalder – renessanse. L1 ble tidligst i senmiddelalder skåret av L2, en 

grop eller grøft på minst 2,1 x 1,7 m, som var delvis dekket av flate 

helleliknende steiner. Også L2 ble datert til sen vikingtid – høymiddelalder. Det 

er uklart når L1 og L2 ble avsatt, om de er samtidige med de seneste 

aktivitetene som er datert, eller om de representerer flytting av masse fra 

aktiviteter et annet sted. Plasseringen i skråningen ned fra gården tyder på at 

aktivitetene som L1 og L2 er resultater av var tilknyttet gården. Det ble ikke 

funnet spor av ytterligere automatisk fredete strukturer på plenen nord for 

hovedhuset. 
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8 VEDLEGG 

8.1 STRUKTURLISTE  

Str.nr. Type Form Dimensjon 
(m) 

Dybde 
(m) 

Element/fyll 

L1 Kulturlag Ujevn Min. 6 x 1,3 0,24 Brunt; sand, litt kull, mye humus, en del grus 
og småstein (noe varmepåvirket), iblandet 
enkelte større stein 

L2 Kulturlag Ujevn Min. 2,1 x 1,7 0,7 Lys gråbrunt spettet; sand med noe humus 
og knust alunskifer iblandet. I N dekket av 
forholdsvis flate stein 

 

8.2 FUNN OG PRØVER 

8.2.1 FUNNLISTE C57375 

C-nr. Funn-nr. 
(felt) 

Kontekst/ 
struktur 

Gjenstand(er) Vekt Materiale Kommentar 

C57375/1 F1 Overgang 
matjord-L1 

Ubrent bein 19,0 Bein  

 

8.2.2 KULLPRØVER 

KP-
nr. 

Kontekst C-nr. NTNU 
Lab.nr. 

Gram Gram 
sendt 
til C14 

Treslag C14-dat. 
2 σ 

KP1 L1 C57375/2  1,6 0,2 4 bjørk 
1 selje, vier/osp 
35 furu 

350 ± 30 
1457-1635 calAD 

KP2 L2 C57375/3  0,1 <0,1 1 bjørk 
1 gran? 
8 furu 

900 ± 30 
1040-1211 calAD 

 

8.2.3 MAKROFOSSILPRØVER 

MP-
nr. 

Kontekst C-nr. 

MP1 L1 C57375/4 

MP2 L2 C57375/5 
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8.2.4 TILVEKSTTEKST 

C57375/1-5  

Kulturlag fra vikingtid-middelalder fra SKJELVE STORE (58/67), STANGE 

K., HEDMARK.  

1) Ubrent bein, ca. 5 fragmenter; en hel rørknokkel, og 4 fragmenter. Vekt: 

19,0. Fra overgangen mellom matjordlaget og steinlag L1.  

2) Kullprøve, vekt: 1,6 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk (4biter), 

selje, vier/osp (1 bit) og furu (35 biter). Av bjørk/selje/vier/osp ble 0,3 g 

forbrukt ved C14-datering: 350 ± 30 BP, 1485-1635 calAD (TRa-300). Fra 

steinlag L1.  

3) Kullprøve, vekt: 0,1 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk (1 bit), 

gran? (1 bit) og furu (8 biter). Alt ble forbrukt ved C14-datering: 900 ± 30 BP, 

1050-1205 calAD (TRa-301). Fra steinlag L2.  

4) Makrofossilprøve, flottert. Fra steinlag L1.  

5) Makrofossilprøve, flottert. Fra steinlag L2.  

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av steinrikt kulturlag (ikke 

bryggestein, og lite kull) datert til vikingtid-middelalder. Laget dekker deler av 

tunet på gården. Bakgrunnen var et ønske om endring av planstatus deler av 

eiendommen til byggeområde - almennyttig formål (Lønaas og Berg-Hansen 

2009). Hedmark fylkeskommune registrerte planområdet i mai 2008 og påviste 

et bryggesteinslag som dekket deler av tunet (id117055). En kullprøve fra laget 

ble C14-datert til overgangen sen vikingtid/høymiddelalder, 980-1260 e.Kr. 

(Brodshaug 2008). Den arkeologiske utgravningen ble utført i perioden 04.-

05.08.2009. Det registrerte laget ble gjenfunnet (L1), og tolkes som et 

kulturlag. Laget er vanskelig å funksjonsbestemme, men det kan være en 

ansamling av rydningsstein, kanskje en rydningsrøys. L1 skjæres av L2, en 

grøft eller grop med en plan steinlagt flate på toppen. Det ble i tillegg gjort to 

prøvestikk på plenen nord for hovedhuset. I prøvestikk 1 i vest ble fortsettelsen 

av L1 funnet, det andre var negativt. Det ble tatt ut makroprøver og kullprøver 

fra begge lag. Kullprøvene har blitt vedartsbestemt av Helge I. Høeg, og er 

datert ved Laboratoriet for radiologisk datering, NTNU (DF-4232) (i Wenn og 

Berg-Hansen 2010).  

Orienteringsoppgave: Lokaliteten befinner seg 5-10 m NNV for NV hjørne på 

hovedbygningen, Skjelve store, og ca. 30 m sør for Jønsbergveien.  

Kartreferanse: ØK, CS 064-5-3. Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 

6735124, Ø: 619303.  

LokalitetsID: 117055.  

Litteratur: Brodshaug, E., 25.08.2008, Rapport fra arkeologisk registrering i 

forbindelse med reguleringsplan for Store Skjelve, gnr. 58 bnr. 67, 

Jønsbergveien 514, Stange kommune. Hedmark fylkeskommune. 

Lønaas, O. C. og I. M. Berg-Hansen, 27.04.2009, Prosjektplan. Undersøkelse 

av automatisk fredete kulturminner (id117055 bryggesteinslag). Forslag til 

reguleringsplan for Store Skjelve. Skjelve store, gnr. 58/67, Stange kommune, 

Hedmark. Kulturhistorisk museum, UiO. 

Wenn, C. C. og I. M. Berg-Hansen, 13.04.2010: Rapport fra arkeologisk 

utgravning av kulturlag fra vikingtid-middelalder. Skjelve store, 58/67, Stange 

kommune, Hedmark. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum, UiO. 
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8.3 FOTOLISTE 

Negativnr. Cf34181 
Alle fotografier er tatt av Camilla Cecilie Wenn. 

Filnavn Motiv Retn. mot Dato 

Cf34181_01 Steinlag L1, profil S-del Ø 04.08.2009 

Cf34181_02 Steinlag L1/L2, profil, N-del Ø 04.08.2009 

Cf34181_03 Steinlag L1, profil, S Ø 04.08.2009 

Cf34181_04 Steinlag L1/L2, profil, M Ø 04.08.2009 

Cf34181_05 Steinlag L1/L2, profil, N Ø 04.08.2009 

Cf34181_06 Steinlag, plan, L1 i forgrunnen NNØ 04.08.2009 

Cf34181_07 Steinlag, plan, L2 VNV 04.08.2009 

Cf34181_08 Steinlag, plan N 04.08.2009 

Cf34181_09 Oversikt over registrert og utgravd område NNV 05.08.2009 

Cf34181_10 Oversikt over registrert og utgravd område SØ 05.08.2009 

Cf34181_11 Tunet på Skjelve store ØNØ 05.08.2009 

Cf34181_12 Skjelve store SØ 05.08.2009 

Cf34181_13 Tunet på Skjelve store SSØ 05.08.2009 

Cf34181_14 Skjelve store SV 05.08.2009 

Cf34181_15 Skjelve store ØSØ 05.08.2009 

Cf34181_16 Naturlige steinansamlinger nord i sjakt 1. N 05.08.2009 

Cf34181_17 Naturlige steinansamlinger nord i sjakt 1. NNV 05.08.2009 
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8.4 ANALYSER  

8.4.1 VEDARTSANALYSE V/HELGE I. HØEG 
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8.4.2 C14-DATERING V/LABORATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING, NTNU 
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8.5 KART 

8.5.1 OVERSIKT LAND-FYLKE-FELT 

 

Oversikt over planområdet med KHMs sjakt i rødt, prøvestikk i gult, og Hedmark 

fylkeskommunes registreringssjakter inntegnet. 
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