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SAMMENDRAG 
 

I forbindelse med realiseringen av vedtatt reguleringsplan gjennomførte Kulturhistorisk museum en 
utgravning i Morgedalsveien i tidsrommet 02.-24.08. 2010. Tiltaket gjaldt reguleringsplan for ny 
amerikansk ambassade. Lokaliteten lå på en sørvestvendt, svakt hellende flate i dyrket mark. Det 
ble ved maskinell flateavdekking åpnet 1700 m², og det fremkom 105 forhistoriske bosetningsspor 
og et langhus. Huset var orientert NNØ-SSV og har vært minst 18 meter langt og 6 meter bredt. 
Sporene etter langhuset omfattet 14 stolpehull til takbærende stolper, fordelt på ni grinder, og 19 
stolpehull som antas å ha hatt tilknytning til husets veggkonstruksjon. En sikker inngang ble påvist i 
vestre langside. En staurrekke i nordenden av huset ble tolket som rester etter en skillevegg. Nordre 
del er tolket som forrådsrom/lager eller det kan ha hatt en verkstedfunksjon. På bakgrunn av husets 
konstruksjon, samt analyse av jordmikromorfologi og makrofossilprøver, tolkes huset til å ha vært 
et bolighus med ulike funksjoner men det er usikkert om det har hatt fjøs. Huset lå i dyrket mark 
med skrinn matjord. De bevarte stolpehullene var grunne, men tydelige i profil, og flere var plassert 
direkte på fjell ved at stolpehullet var gravd ned i berget. Utenfor huset i nordvest lå et kulturlag 
som analyse har påvist å være en tråkksone skapt av menneskers ferdsel inn og ut av langhuset. Det 
var få sikre stolpehull utover det ene huset, og det fantes heller ikke spor etter utskiftning av stolper, 
derfor tolkes husrestene tolkes som en gårdsenhet over begrenset tid. Dateringene fra utgravningen 
strekker seg over et tidsspenn fra yngre bronsealder til yngre romersk jernalder, men med 
hovedvekt på førromersk jernalder. Åtte dateringer fra stolpehull tilknyttet takbærende stolper i 
langhuset ligger innenfor tidsspennet 373-50 f.Kr. 12 kokegroper og enkelte spredte anleggsspor ble 
funnet i området rundt huset. Fire av kokegropene ble datert til samme tidsrom som huset, 
førromersk jernalder, mens en av kokegropene er datert til romertid. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

HUSEBY NORDRE, 29/4, OSLO KOMMUNE, OSLO 

SARA LANGVIK BERGE 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Det ble i 2007 bedt om at arkeologiske undersøkelser skulle bli gjennomført i 
forbindelse med realiseringen av vedtatt reguleringsplan for ny amerikansk 
ambassade i Morgedalsveien. Reguleringsplanen ble vedtatt i Bystyret den 7. 
desember 2005 og stadfestet 22. mai 2006 av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
Riksantikvaren fattet vedtak om omfang og kostnader den 19. april 2007. 
Planvedtaket ble deretter påklaget og først endelig godkjent av Høyesterett 29. mai 
2009. De arkeologiske undersøkelsene ble bestilt 15. januar 2010 og utført i august 
samme år. 
 

2. DELTAGERE, TIDSROM 
Den arkeologiske undesøkelsen på Huseby ble gjennomført i tidsrommet 02.-
24.08.2010, under ledelse av Sara Langvik Berge. Lene Melheim var med som 
feltassistent i hele perioden, men det ble i løpet av undersøkelsen behov for å sette 
inn noen flere assistenter. Marja-Liisa Petrulius Grue og Matthew Wilson ble satt 
inn som ekstra mannskap, og prosjektleder Margrete Figenschou Simonsen hjalp 
også til noen dager. Gravemaskinfører var Johnny Kragebøl. De digitale 
innmålingene ble gjort av Kjetil Loftsgaarden, Rune Borvik og Magne Samdal. 
Det ble totalt brukt ca. 55 dagsverk i felt. 
 
Navn Oppgave Tidsrom Dagsverk 
Margrete F. Simonsen Prosjektleder 19.-24.08.2010 4 
Sara Langvik Berge Feltleder 02.-24.08.2010 17 
Lene Melheim Feltassistent 02.-24.08.2010 17 
Marja-Liisa P. Grue Feltassistent 16.-24.08.2010 7 
Matthew Wilson Feltassistent 23.-24.08.2010 2 
Johhny Kragebøl Maskinfører 02.-06.08.2010 5 
Kjetil Loftsgaarden GIS, innmåling 23.08.2010 4,5t 
Rune Borvik GIS, innmåling 09. og 19.08.2010 1 + 2 t 
Magne Samdal GIS, innmåling 17.08.2010 4 t 
Totalt dagsverk   Ca 54 + 1/2 
Tabell 1: Oversikt over deltagerne på utgravningen på Huseby. 
 
I tillegg til deltakelsen i felt, var Margrete F. Simonsen innom på befaring 09., 12. 
og 18.08. 
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3. FORMIDLING  
Publikum og media viste stor interesse for undersøkelsen, noe som delvis hang 
sammen med lokaliseringen og byggingen av selve ambassaden. Daglig kom det 
innom folk fra nærmiljøet, som fikk en omvisning eller kort oppsummering av hva 
vi hadde funnet, alt ettersom hva vi hadde tid til. Under finnes en oversikt over 
innslag i media. 
 
Media Hvor Dato 
Avis Akersposten 12.08.2010 
Avis og internett Teknisk Ukeblad  

(VG, Dagbladet og Aftenposten linket til den første 
artikkelen på nett) 

12.08.2010, 
20.08.2010, 
07.09.2010 

TV NRK Østlandet, programmet  Norge i dag 12.08.2010 
Tabell 2: Oversikt mediainnslag. 

 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 
Planområdet er på ca. 40 dekar og utgjør i dag østre del av Husebyskogen, 
avgrenset av Sørkedalsveien i nord, Morgedalsveien i øst og en turvei i vest. 
Arealet utgjør både skog og innmark og er regulert til friområde med beliggenhet 
inntil Gardeleiren på Huseby. Husebyskogen er definert som en del av byens 
overordnete parksystem og inngår i et grønt drag som strekker seg fra Bestumkilen 
til Bogstad.    
 
Lokaliteten lå på en sørvestvendt, svakt hellende flate i dyrket mark (se figur 1). 
Huseby nordre, 29/4, er en del av den opprinnelige eiendommen til Huseby gård, 
som ligger ca en km mot vest-nordvest. Navnet Huseby kommer av det norrøne 
Husabyr, og kan trolig føres tilbake til 800-tallet. Ordet er sammensatt av hus og 
bosted, og har vært knyttet til gårder med en spesiell funksjon i administrasjonen. 
Disse gårdene har senere blitt kongsgårder. Huseby i Oslo ble krongods etter 
reformasjonen i 1537. Først i 1663 kom gården i privat eie (Sæther 2004). 
 
Den kjente historien til Huseby gård kan imidlertid trekkes enda lenger tilbake i 
tid. Gården er omtalt i skriftlige kilder så tidlig som tidlig middelalder. Bevarte 
kilder fra 1400-tallet omtaler gården som tilhørende klosteret på hovedøya (Sollied 
1947, Tvedt 2000). I området omkring Huseby er det tidligere gjort en rekke funn 
fra eldre og yngre steinalder (for eksempel C35660, C30137, C23050, C22482), i 
tillegg til en armbrøstpil fra middelalder (C34314). Det er også et gravfelt med 
seks gravhauger på Huseby, i Montebelloveien (ID 62209). I 2009 ble det 
registrert en dyrkningsflate og to rydningsrøyser (ID130203) i tillegg til en hulvei 
(ID 130205) på Huseby, 29/539, 426, 255. På nærliggende Gaustad er det tidligere 
undersøkt kokegroper i forbindelse med planlegging av det nye Rikshospitalet. 
Kokegropene er datert til førromersk jernalder og tidlig middelalder. I samme 
forbindelse ble det undersøkt dyrkningsspor fra forhistorisk tid i åkrene rundt 
gårdstunet på vestre Gaustad (Gustafson 1993). 

 
I 2009 ble det gjennomført en arkeologisk utgravning i forbindelse med 
reguleringsplan for Husebybakken aktivitetspark, Huseby, 29/115. Planområdet lå 
ca 500 meter sørøst for Huseby Nordre. Det ble gjort funn av to kokegroper som 
begge ble C14- datert til førromersk jernalder, hhv. cal 350-165 BC og cal 405-200 
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BC. De ble også funnet fem rydningsrøyser og mulige dyrkningsflater (ID 
112260). Pollenanalysene viste at området har vært dyrket over lengre tid, da alle 
lagene viste tilstedeværelse av kornpollen, blant annet rug. Mye kullstøv i alle 
prøver kan vise til regelmessig avsviing av området (Bukkemoen 2010). Det ble 
ikke gjort funn av bosetningsspor. 
 

 
Figur 1: Kart over undersøkelsesomådet. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 
NE12000-150408SAS. Produsert 26/10.2010. Kjetil Loftsgaarden. 
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5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Byantikvarens registreringer (Sæther 2004) ga indikasjoner på at det var potensiale 
for å gjøre funn av gårsbosetning fra jernalder. Det ble under registreringen gjort 
funn av stolpehull og kokegroper, og problemstillingene og prioriteringene for 
utgravningen ble i stor grad knyttet til disse funnene.  
 
Stolpehull er rester etter nedgravninger for stolper som kan ha tilhørt bygninger 
med stolpebårne tak. Flertallet av forhistoriske bolighus har vært grindbygde, og 
det er gjennom stolpehullenes plassering i forhold til hverandre vi kan tolke rester 
av stolpehull som deler av bygninger. Det er imidlertid ofte strukturer tolket som 
stolpehull ikke lar seg innpasse i et slikt system.  
 
De fleste husene har vært to- og treskipete langhus. I undergrunnen avtegner de seg 
som henholdsvis en og to parallelle rekker med stolpehull. Veggene kan avtegne 
seg som mindre stolpehull eller en grøft. Størrelsen og formen på husene varierer i 
løpet av perioden neolitikum – jernalder. Bygningene har som regel vært bolighus, 
men også hus med spesialfunksjoner og lagerbygninger kan være representert. I 
enkelte tilfeller er det mulig å tolke rominndeling og hvordan huset er organisert, 
for eksempel hvor boligdelen og fjøsdelen er plassert. Ildsteder, og sjeldnere 
kokegroper, er vanlig i å finne inne i husene, og de kan gi en indikasjon på hvor 
boligdelen har vært (Simonsen 2010).  

 
Det var i forkant av utgravningen ikke undersøkt forhistoriske hus i Oslo, og de 
registrerte bosetningssporene ga derfor håp om å oppnå ny kunnskap på dette 
området. Problemstillingene knyttet til funn av huskonstruksjoner var derfor som 
følger (Simonsen 2010): 
 
1. Hvordan er bygningen(e) konstruert? 
2. Hvordan er organiseringen av huset/husene med tanke på funksjon, 

rominndeling, og eventuelt husenes plassering i forhold til hverandre? 
3. Datering av huset/husene? 
4. Husets/husenes plassering i forhold til ildsteder og kokegroper, og om de ulike 

kulturminnene har vært anlagt samtidig? 
 
Under registreringen ble det påvist flere kokegroper. Dette er blant de vanligste 
kulturminnetypene som blir funnet ved maskinell flateavdekking i åker. En 
kokegrop er en form for ildsted, og kan defineres som en nedgravning med et 
kullag dekket av skjørbrent stein. Fraværet av skjørbrent stein kan skille et 
ordinært ildsted fra en kokegrop, men i tilfeller hvor kun bunnen av anlegget er 
bevart, kan det være problematisk å skille mellom de to typene. I hovedsak blir 
kokegroper datert til eldre jernalder, og da spesielt romertid og folkevandringstid. 
Men flere er også datert til førromersk jernalder og bronsealder, sjeldnere til 
steinalder og yngre jernalder. Kokegroper er ofte, men ikke alltid, 
boplassindikerende, og de kan ha hatt flere funksjoner (Simonsen 2010). Hva 
kokegroper egentlig representerer funksjonsmessig og hva som er bakgrunnen for 
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deres plassering er fortsatt et tema for diskusjon selv om de vanligvis tolkes som 
spor etter matlagning (se for eksempel Gustafson et.al 2005). 

 
De registrerte kokegropene ble i forkant av undersøkelsen antatt å ha tilknytning til 
gårsdbosetningen på stedet eller i nærområdet. Et overordnet perspektiv var derfor 
å forsøke å relatere kokegropaktiviteten til en eventuell bosetning og/eller 
gravminner i området. I tillegg var det i forkant av undersøkelsen satt opp disse 
problemstillingene knyttet til funn av kokegroper: 
 
1. Har kokegropene vært brukt til tilberedning av mat, eller kan de knyttes til 

andre aktiviteter? 
2. Finnes det en sammenheng mellom type, størrelse og funksjon (dybde, form, 

mengde stein osv.)? 
3. Datering. Er feltet/kokegropene benyttet over en lengre eller kortere periode? 

Er kokegropene samtidige med eventuelle bygninger i området?  
 
 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   
Ved undersøkelse av 
bosetningsspor i dyrket mark 
foretas det maskinell 
flateavdekking (Løken, Pilø og 
Hemdorff 1996). Det vil si at en 
gravemaskin med bred skuffe og 
flatt skjær fjerner matjordlaget 
slik at mulige spor etter 
bosetning vil komme til syne i 
undergrunnen. Ved avdekkingen 
går arkeologene sammen med 
gravemaskinen og renser 
undergrunnen med krafse for 
bedre å kunne se mulige 
strukturer. Spor etter forhistorisk 
aktivitet som kan påvises kan 
være kokegroper, ildsteder, 
stolpehull, gravanlegg, 
fangstgroper, kullgroper, 
dyrkningsspor, hulveier med 
mer. I tillegg gjøres det gjerne 
enkelte gjenstandsfunn, da er det 
ofte keramikk, steinredskaper 
eller metallgjenstander som blir 
funnet.  

Figur 2: Lene Melheim renser husområdet (Cf34329_49). 
 
Til å rense opp feltene brukte vi krafse både under avdekkingen og ved opprensing 
etterpå. Alle strukturer ble så renset med graveskje (figur 2) og fortløpende merket 
med nummer fra S1 og oppover. Alle strukturer ble beskrevet og dokumentert i 
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plan, ved tegning og fotografering. Bildene er lagret i KHMs fotobase under Cf.nr. 
34329.  
 
Utvalgte strukturer ble snittet og profilen beskrevet og dokumentert. I tillegg ble 
det tatt ut kullprøver fra kokegroper, ildsted og andre kullholdige nedgravninger, 
samt treprøver og makrofossilprøver fra stolpehullene. Prøvene ble fortløpende 
nummerert. Funn ble også ført i lister og samlet inn. Både funn og prøver ble 
tegnet inn på tegningene, og er lagret i KHMs arkiv under to forskjellige C-nr.  
(hus: C57687, annet: C57688).  
 
Alle strukturer, samt feltavgrensing og moderne forstyrrelser ble målt inn digitalt. 
Til innmålingen ble det benyttet en av museets totalstasjoner, en Leica 1100 med 
RCS fjernstyring. Til databearbeiding ble programvarene Leica GeoOffice 2.0 og 
ESRI ArcGIS 9.3 benyttet. I felt ble alle data lagret som enkeltpunkt på et 
PCMCIA-kort i totalstasjonen. Disse ble deretter importert til GeoOffice, og her 
konvertert til Shape-filer som kan bearbeides i ArcGIS. Prosjektfilene ble deretter 
importert til ArcGIS de de ble gjort om til polygoner og linjer, og lagret i 
geodatabase. ArcGIS ble også brukt i ferdigstillelse av kartene til rapporten.  Alle 
kartdata er i UTM/EUREF89, sone 32N. Alle kartdata og metakart er lagret ved 
det digitale kartverket ved Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Vi startet utgravningen den 2. august 2010 med å avdekke i nord-nordøstlig del av 
lokaliteten. Avdekkingen fortsatte i sør-sørvestlig retning de nærmeste dagene, og 
hele feltet var ferdig flateavdekket 6. august.  

   
Den 9. august renset vi flaten som det topografisk sett var størst mulighet for å 
finne spor etter bosetning. Det dukket opp fire stolper på en rekke, og videre 
rensing i dagene som fulgte ga resultater. Det ble etter hvert tydelig at vi hadde 
funnet restene etter en huskonstruksjon, med rødbrent leire i nesten alle 
takbærende stolper. Stolpehullene var knapt synlige før rensing, men når vi først 
fant fire på rekke var det ikke vanskelig å regne seg ut hvor de andre burde ligge.  
 
Andre strukturer, som kokegroper, var lettere å lokalisere. Disse, og enkelte 
stolpehull som ikke kunne settes i system, ble funnet i samme området som huset 
og mot sør og vest. 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Det utgravde området ligger i dyrka mark som har vært pløyd i lang tid. Ved dyp 
pløying er det gjerne lite igjen av strukturene. Matjorda var stedvis svært skrinn. I 
tillegg var det partier med berg rett under torva, spesielt på det høyest liggende 
området. Huset som ble funnet lå plassert mellom nord-nordøst/sør-sørvestgående 
bergnabber, og flere av stolpehullene var satt direkte ned på berg. Flere av 
stolpehullene var svært grunne.  
 
Undergrunnen besto av sandholdig silt, siltholdig leire/leirholdig silt, med sand- og 
gruslommer. Den var veldig varierende i farge, og mange av strukturene i 
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husområdet var svært vanskelige å identifisere. Hele husflaten måtte finrenses med 
graveskje flere ganger, og for hver gang kom nye, svake strukturer til syne. 
Samtidig mistet vi flere cm av de allerede grunne stolpehullene for hver gang vi 
renset.  
 
Vi fikk noen dager med ekstrem nedbør, og under regnværet og inntil grunnen var 
tørket opp var det ikke mulig å bevege seg ut i husområdet uten å ødelegge 
anleggssporene. Mens det regnet var vi nødt til å rette oppmerksomheten bort fra 
huset og over på kokegropene. Dette resulterte nok i at vi ikke rakk å gjøre alt vi 
ønsket i forhold til prøveinntak på husflaten. Da det også stadig dukket opp nye 
veggstolper, ble det til slutt ikke tid til å undersøke alle. 

 

6. UTGRAVNINGSRESULTATER 
Det ble til sammen avdekket et areal på 1700 m2, inkludert berg. Under avdekking 
og opprensning ble det markert 132 strukturer, 96 ble undersøkt og 55 av disse ble 
avskrevet (se figur 3, samt kart i vedlegg). Av disse var 77 stolpehull (47 tilknyttet 
et treskipet langhus), 12 kokegroper, 1 ildsted, 2 kulturlag, 1 mulig dyrkningslag, 2 
ardspor og 10 groper/nedgravninger. Strukturene tilknyttet huskonstruksjonen ble 
prioritert undersøkt, samt omkringliggende kokegroper og mulige stolpehull. Det 
var derfor dessverre ikke tid til å undersøke det mulige dyrkningslag (S43) i 
nordvestlig hjørne av feltet. 
 

6.1 HUS (C57687) – TRESKIPET LANGHUS FRA FØRROMERSK JERNALDER 
Det ble funnet restene etter et treskipet, grindbygd langhus (se figur 10) beliggende 
i svakt hellende terreng, plassert mellom to bergnabber nordøst på feltet (se figur 
3). Huset lå i dyrket mark med skrinn matjord, og var delvis forstyrret av pløying. 
De bevarte stolpehullene var grunne, men tydelige i profil, og flere var plassert 
direkte på fjell ved at stolpehullet var gravd ned i berget. 
 
Huset er identifisert gjennom 14 nedgravninger til takbærende stolper, fordelt på ni 
grinder orientert NNØ-SSV. Lengden fra første til siste grindpar, målt fra senter av 
stolpehullene var 15,7 meter. Innbefattet mellomrom mellom takbærende stolper 
og husvegg må husets egentlige lengde vært minst 18 meter. Langs begge 
langsidene ble det påvist staurhull, tolket som spor etter en ytre flettverksvegg. 
Disse viste at huset hadde en bredde på 6 meter. Ett ildsted med to små stolpehull 
til hver side, og trolig en kokegrop tilhører huset, i tillegg til minst ett 
inngangsparti og et kulturlag. En staurrekke inne i nordenden på huset ble tolket 
som rester etter en skillevegg. 

 
Takbærende stolper 
Ti av stolpehullene etter de takbærende stolpene (S5, S6, S7, S9, S21, S64, S65, 
S72, S100 og mulig S130) var runde i plan (se figur 13 og 14). Tre var ovale (S20, 
S71 og S99), mens én (S75) var ujevn. De runde stolpehullene målte mellom 26 og 
30 cm i diameter, de aller fleste målte 26-27 cm. De ovale hadde omtrent samme 
mål i bredden, men var inntil 33 cm i lengden. I profil (se figur 15 og 16) var 
stolpehullene var mellom 2 og 24 cm dype, og 13 var gravd helt ned til 
grunnfjellet. Den siste takbærende stolpen var satt inntil fjellet. Siden de fleste  
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Figur 3: Oversiktskart over utgravningsområdet og avdekkede strukturer. Oversiktskart med snr. er 
i rapportens vedlegg. (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 
Produsert 25/11.2010 av Kjetil Loftsgaarden). 
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stolpene var satt direkte på berg, var det ikke mulig å se eksakt hva slags form de 
hadde i bunnen. Det kunne se ut som om de fleste hadde avrundet eller flat bunn. 
Sidene så buet ut for de aller fleste (S5, S6, S9, S20, S64, S65, S71, S72, S75, S99 
og S130). To hadde rette (S21 og S100), og et stolpehull (S7) hadde skrå sider. I 
tre stolpehull etter takbærende stolper (S7, S71 og S99) kunne man skille mellom 
stolpeavtrykk og selve nedgravningen. Ti hadde innslag av brent leire. 
Grindbredden varierte fra 2,5 til 3 meter, med den største bredden i den sørlige 
delen av huset. Fagdybden varierte fra 1,4 til 3,2 meter. De tetteste grindene var i 
husets nordlige ende. 
 
Veggstolper 
Det ble funnet 19 stolpehull som antas å ha hatt tilknytning til husets 
veggkonstruksjon. Sideskipene har vært mellom 0,6 og 1,8 meter brede. Det ble 
ikke tid til å snitte alle veggstolpene, da mange av de kom frem ved rensing helt på 
tampen av undersøkelsen. De som ble snittet hadde i stor grad spiss bunn og skrå 
sider. 
 
Ildsted 
Et ildsted (S8) lå i den nordre delen av huset, sentralt mellom grindstolpepar S6 og 
S64. 

 
Figur 4: Plantegning av takbærende stolpepar S6 og S64, med mindre stolper S70 og S73 for 
oppheng av gryte over bål. Plan -og profiltegning av ildsted S8. Av: Sara Langvik Berge. 
 

  
Figur 5: S8, ildsted plan (Cf34329_111). Figur 6: S8, ildsted profil (Cf34329_123). 
 
Ildstedet hadde en ujevn åttetalsform med to svarte kullkonsentrasjoner (se figur 4, 
5 og 6). I mellom var fyllet noe gråere, og i profil bestod ildstedet av to 
nedgravninger inntil hverandre. Om dette betyr at de to nedgravningene 
representerer ulike funksjoner, eller om ildstedet ble flyttet litt under bruk, er ikke 
godt å si. Kanskje representerer den dypeste nedgravningen selve bålstedet, og den 
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grunneste et område hvor varmt kull ble flyttet over for å tilberede mat eller 
lignende. To mindre stolper plassert på nordsiden av stolpeparet S6 og S64, 
representerer sannsynligvis spor etter et opphengssystem. Stolpene var ikke 
skråstilte, så de har antakelig hatt en overligger slik som de takbærende stolpene 
har hatt. I overliggeren har det vært mulig å henge opp et kokekar etc. over bålet. 
 
Ildstedet ble radiologisk datert etter registrering til 400-190 f.Kr. (LuS 6826). 
 
Kokegrop 
En kokegrop lå i sørlig ende av huset, litt nordvest for husets midtakse, i rommet 
mellom to grindpar. 
 
 

 
Figur 7: S4, plan og profil. Av: SLB.          Figur 8: S4, plan (Cf34329_9). 
 

 
Figur 9: S4, profil (Cf34329_13). 
 
I plan var S4 oval, og klart avgrenset mot undergrunnen. Den hadde fyll av mørk 
gråbrun sandblandet humus, og en del kull langs kokegropas ytterkant. Noen 
varmepåvirkede steiner var synlige i overflaten. I profil hadde kokegropa skrå sider 
og flat bunn, og samme fyll som i flaten. Det gikk en sammenhengene, inntil 5 cm 
tykk, kullrand langs hele bunnen. Det ble fjernet 0,5 liter varmepåvirket stein fra 
den snittede halvdelen. Kokegropa var 8 cm dyp. I likhet med ildsted S8 ble det 



Huseby nordre, 29/4, Oslo kommune  Saksnr. 10/1696 

 13 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

avdekket to mindre stolper (staurhull, S129-S128) like ved strukturen i sørvest som 
kan representerer spor etter et opphengssystem. 
 
Kokegropa var i felt ikke del av husfortolkningen, men datering av forkulla bjørk 
fra strukturen til 364-120 f.Kr. (Ua-44615) er samtidig med dateringer fra husets 
stolpehull. Det er derfor sannsynlig at strukturen er forbundet med 
bosetningsaktiviteten innenfor husets fire vegger. I så tilfelle omfattet huset to 
ildbaserte strukturer i hver sin ende av huset. 

 
Inngang 
Ett tydelig inngangsparti ble lokalisert (se figur 10 og 11). Det lå mellom stolpe S6 
og S5 på vestveggen av huset, og besto av et påfylt, hardtrampet lag leire S79. 
Mikromorfologianalyser av laget (Macphail 2011, se vedlegg 11.4.4) viser at 
inngangen har blitt erodert av ferdsel ut og inn av huset, og reparert med leire fra 
området. Reparasjonen ser ut til å ha foregått i flere omganger. Analysene viser 
også at det er mennesker som har laget tråkket, og ikke husdyr. Kull fra ildstedet 
og rester av ubrent bark ble funnet tråkket ned i laget.  
 
Inngangspartiet besto av tre forskjellige lag. Man kan se hvordan inngangen 
gjennom slitasje har fått en U-formet profil, slik som man ser på hulveier. Først har 
hele tråkket erodert, så har det blitt reparert med et påfylt lag (1). Dette har etter en 
tids bruk erodert igjen, og det har blitt foretatt reparasjoner i form av enda et påfylt 
lag (2). Et tredje lag (3) har blitt fylt på når lag 2 også har erodert. Den siste fasen 
(lag 3) har ikke rukket å bli slitt ned, noe som kan tyde på at reparasjonen var noe 
av det siste som foregikk på stedet før det ble forlatt.  
 

   
Figur 10: Plan- og profiltegning av inngangsparti (S79) i nordlige del av vestveggen. Av: SLB.  
Figur 11: Planfoto av inngangsparti (Cf34329_154). 

            
Et mulig inngangsparti ble lokalisert i den nordlige enden av husets østvegg, nord 
for veggstolpe S80. En uttrukket stolpe, S62, lå på linje med staurrekken tolket 
som skillevegg. 
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Figur 12: Plantegning av huset. Av: Gjermund Steinsskog, red: K. E. Sæther. 
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Figur 13: Profiltegning av stolpehull tilhørende huset. Av: Sara Langvik Berge.
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Figur 14: Planfoto av stolpehull etter takbærende stolper (fra nord mot sør) 
 

    
S21 (Cf34329_83)           S9 (Cf34329_46) 
  

    
S20 (Cf34329_79)           S75 (Cf34329_52) 
 

   
S130 (Cf34329_101)  
           

   
S7 (Cf34329_29)     
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S6 (Cf34329_30 )           S64 (Cf34329_40) 
 

   
S65 (Cf34329_31)  
           

 
S5 (Cf34329_37)            
   

    
S71 (Cf34329_57)           S72 (Cf34329_62) 
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S99 (Cf34329_53)     S100 (Cf34329_56) 

 
 
Figur 15: Profilfoto av stolpehull etter takbærende (fra nord mot sør) 
 

    
S21 (Cf34329_86)           S9 (Cf34329_47)  
 

   
S20 (Cf34329_81)           S75 (Cf34329_52) 
 

   
S130 (Cf34329_104)  
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S7 (Cf34329_32)  
    

       
S6 (Cf34329_38 )           S64 (Cf34329_44) 
 

    
S65 (Cf34329_36)  
           

 
S5 (Cf34329_43)  
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S71 (Cf34329_64)           S72 (Cf34329_69) 
 

     
S99 (Cf34329_54)           S100 (Cf34329_60) 
 

Inndeling /skillevegg 
I den nordlige delen av huset gikk det en staurrekke tolket som en mulig skillevegg. 
Veggen har stått rett sør for det takbærende stolpeparet S20/S75, og skilt av et rom på 
ca. 15 m2, om man regner helt ut til veggstolpene.  

 

Sentralt plassert mellom de to nordligste grindene var trolig det et dobbelt sett 
staurpar. Funksjonen til disse fire stolpene er uklar, men de har ikke hatt noe med 
selve huskontruksjonen å gjøre. 

 
Det var få sikre stolpehull utover det ene huset, og det er derfor neppe snakk om 
bebyggelse over lengre tid. Det fantes ikke spor etter utskiftning av stolper, og 
husrestene tolkes på bakgrunn av dette som en gårdsenhet over begrenset tid. 

 
Datering av huset 
Åtte av stolpehullene tilknyttet takbærende stolper i huset er radiologisk datert. 
 

KP 
nr 

S-nr. Datert vedart NTNU Labnr. Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering 
2σ (OxCal.) 

KP16  S6 Bjørk Ua-44616 2141±30 354-56 f.Kr. 
KP17  S7 Bjørk Ua-44617 2158±30 359-99 f.Kr. 
KP20  S21 Bjørk Ua-44619 2150±30 356-60 f.Kr. 
KP21  S64 Bjørk Ua-44623 2119±30 345-50 f.Kr. 
KP23  S71 Bjørk Ua-44624 2181±30 366-167 f.Kr. 
KP24  S72 Bjørk Ua-44625 2198±30 373-186 f.Kr. 
KP25  S75 Bjørk Ua-44626 2146±30 355-58 f.Kr. 
KP27  S100 Bjørk Ua-44627 2184±30 364-171 f.Kr. 

Tabell 3: Oversikt over radiologisk daterte prøver fra treskipet hus på Huseby. 
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Figur 16: Dateringer av stolpehull tilknyttet takbærende stolper i langhuset fremstilt i en 
samlingstabell generert av OxCal (Atmospheric data from Reimer et al (2009); OxCal v4.1.5 Bronk 
Ramsey (2010): r5). 
 
Alle dateringene er svært sammenfallende innenfor tidsspennet 373-50 f.Kr. 
(2σ kalibrering). Fem av de kalibrerte dateringene fremstår som delt mellom en yngre 
og eldre periode av førromersk jernalder. Dette er fordi deres C14-alder gir utslag i en 
«knekk» på kalibreringskurven. Det vil si at det er vanskelig å fastslå om bruken av 
huset bør tilskrives midtre del av førromersk jernalder eller yngre førromersk 
jernalder. Til gjengjeld foreligger det to dateringer fra henholdsvis S8 som er tolket 
som husets ildsted til 400-190 f.Kr. (1σ kalibrering), og kokegrop S4 til 364-120 f.Kr. 
(2σ kalibrering) som ligger innenfor husets vegger. Disse dateringene, samt de øvrige 
tre dateringene fra husets stolpehull sannsynliggjør at husets brukstid var i midtre del 
av førromersk jernalder. 

 
Kulturlag 
Vest for huset lå et kulturlag (S49) som strakte seg fra norenden på huset og ned til 
vestveggens nordlige inngang (se figur 3). Kulturlaget lå på utsiden av huset, mellom 
huset og bergflatene. Mikromorfologianalyser viser at det var et kompakt kulturlag 
som inneholdt kull fra ildsted og rester av ubrent treflis. De ubrente tre- og 
barkebitene kan både stamme fra oppføringen av langhuset, men også fra arbeid med 
tre inne i huset (Macphail 2011, se vedlegg 11.4.4). Selv om noe gjødsel kan spores i 
prøven, mener Macphail at kulturlaget har blitt dannet av menneskers ferdsel inn og 
ut av langhuset, og ikke av husdyr.  
 
Forkullet bjørk fra laget er radiologisk datert til 241-392 e.Kr. (Ua-44621) som 
tilsvarer romertid. Dateringen er yngre enn de øvrige dateringene av huset, som angir 
usikkerhet omkring lagets tilknytning til huset. Derimot tilsier lagets plassering og 
analyseresultatet at laget er en del av bosetningsaktiviteten. Det er derfor sannsynlig 
at kullet som er datert er tilkommet laget i senere tid. 
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6.2 KOKEGROPER 
Det ble avdekket totalt 12 kokegroper, spredt rundt på feltet. Alle, bortsett fra S4, lå 
utenfor husområdet. Ni av kokegropene ble undersøkt, og fem datert (se vedlegg 
8.5.2). De fleste kokegropene var grunne, slik som stolpehullene, men med tydelig 
kullrand i bunnen. I plan var de runde eller rundovale, og de hadde av samme type 
fyll bestående av humus- og kullblandet sand, ispedd ulike mengder silt og leire.   
 
S2, kokegrop 
I plan var S2 oval, og klart avgrenset mot undergrunnen. Den hadde fyll av mørk 
brunsvart kullblandet humus, og en sammenhengende kullrand i hele kokegropas 
ytterkant. Noen varmepåvirkede steiner var synlige i overflaten. 
 

   
Figur 17: S2, plan og profil. Av: SLB.  
 

  
Figur 18: S2, plan (Cf34329_10).  Figur 19: S2, plan (Cf34329_14). 

 
I profil hadde kokegropa buete sider og avrundet bunn, og samme fyll som i flaten. 
Det gikk en sammenhengene, inntil 8 cm tykk, kullrand med store kullbiter langs hele 
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bunnen. Kokegropa lå helt nede på berget, og luktet sterkt av tjære. Det ble fjernet 0,5 
liter varmepåvirket stein fra den snittede halvdelen. Kokegropa var 10 cm dyp. 
Forkullet selje fra strukturen er radiologisk datert til 256-419 e.Kr. (Ua-44614). 
 
S16, kokegrop 
I plan var S16 rund, og klart avgrenset mot undergrunnen. Den hadde fyll av 
brunsvart leire- og humusblandet silt, iblandet mye kull. Noen få varmepåvirkede 
steiner var synlige i overflaten. Den hadde kullrand i vest. I profil hadde kokegropa 
buete sider og avrundet bunn, og samme fyll som i flaten. Det gikk en kullrand langs 
hele bunnen. Det ble fjernet 2 liter varmepåvirket stein fra den snittede halvdelen. 
Kokegrgopa var 7 cm dyp. Forkullet bjørk fra strukturen er radiologisk datert til 171 
f.Kr.- 5 e.Kr. (Ua-44618). 
 
 

  
 

Figur 20: S16, plan og profil. Av: SLB. 
  
Figur 21 (øverst): S16, plan (Cf34329_143). 

        Figur 22 (nederst): S16, profil (Cf34329_145). 
  

 
S45, kokegrop 
I plan var S45 oval, og klart avgrenset mot undergrunnen. Den hadde fyll av mørk grå 
humus- og leirholdig silt. Noen varmepåvirkete steiner var synlige i overflaten. Den 
hadde ufullstendig kullrand. I profil hadde kokegropa buete sider og avrundet bunn, og 
samme fyll som i flaten. En sammenhengende kullrand gikk langs bunnen av 
kokegropa. 6 liter varmepåvirkede stein ble fjernet fra den snittede delen. Kokegropa 
var 12 cm dyp. Forkullet bjørk fra strukturen er radiologisk datert til 364-171 f.Kr. 
(Ua-44620). 
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Figur 23: S45, plan og profil. Av: Sara Langvik Berge. 
 
 

 

 
Figur 24: S45, plan  (Cf34329_177).               Figur 25: S45, profil (Cf34329_185). 
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S48, kokegrop 
I plan var S48 rund, og klart avgrenset mot undergrunnen. Den hadde fyll av mørk 
brunsvart humus- og leirholdig silt iblandet noe kull. Noen varmepåvirkede steiner 
var synlige i overflaten. I profil hadde kokegropa ujevne sider og ujevn bunn, med 
samme fyll som i flaten. Strukturen var den siste resten av en kokegrop, liggende 
delvis direkte på fjell. Den var 5 cm på det dypeste. Det ble fjernet 1 liter 
varmepåvirket stein fra den snittede delen. Kull fra kokegropa er vedartbestemt til 
bjørk, men den er ikke datert. 
 

 
Figur 26: S48, plan og profil. Av: Sara Langvik Berge. 
 

  
Figur 27: S48, plan  (Cf34329_129).             Figur 28: S48, profil (Cf34329_133). 
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S50, kokegrop 
I plan var S50 tilnærmet rund, og klart avgrenset mot undergrunnen. Den hadde fyll 
av mørk brun humus- og leireholdig silt. En del varmepåvirkede steiner var synlige i 
overflaten. I profil hadde kokegropa buete sider og avrundet bunn, og samme fyll 
som i flaten. Det gikk en sammenhengende kullrand lags hele bunnen. 3 liter 
varmepåvirket stein ble fjernet fra den snittede delen. Kokegropa var 8 cm dyp. 
Forkullet bjørk fra strukturen er radiologisk datert til 360-111 f.Kr. (Ua-44622). 
 

 
Figur 29: S50, plan og profil. Av: Sara Langvik Berge. 
 

  
Figur 30: S50, plan  (Cf34329_156).             Figur 31: S50, profil (Cf34329_163). 
 

6.3 FUNNMATERIALE 
Funn fra huskontekst (C57687) 

C-nr Funn-nr. Kontekst/ 
struktur 

Gjenstand Materiale Gram 

C57687/1 Fra jordprøve S14 (1) S14, 
stolpehull 

Sintret/glasert 
leire 

Leire 5,8 
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C57687/2 F9 S14 Sintret leire Leire 7,6 
C57687/3 F4 S6, stolpehull Brent leire Leire 1,0 
C57687/4 F5 S5, stolpehull Brent leire Leire 14,1 

Tabell 4: Oversikt over funn fra strukturer tilknyttet hus. 
 
Andre funn (C57688) 

C-nr Funn-nr. Kontekst/ 
struktur 

Gjenstand Materiale Gram 

C57688/1 F 6 Opprens ved S79 Splint Flint  
C57688/2 F1 Opprens, nv-del av felt Brent leire med avtrykk Leire 2,5 
C57688/3 F7 Opprens vest for S71 Brent leire Leire 12,7 
C57688/4 F10 S15, stolpehull Brent leire Leire 1,5 
C57688/5 F3 S3, kokegrop Brent leire Leire 1,1 

Tabell 5: Oversikt over funn fra øvrige strukturer funnet under utgravningen på Huseby. 
 
Det ble funnet mye brent leire i stolpehullene som tilhørte huset, men mye av leira 
gikk i oppløsning under gravingen og var ikke mulig å ta inn. Den rødbrente leira 
stammer mest sannsynlig fra leirklinte flettverksvegger som har brent, og ble funnet 
sammen med en del trekull. En bit brent leire hadde avtrykk av strå. Denne ble funnet 
et godt stykke vest-nordvest for husområdet, ved feltets nordvestre avgrensning. 

 
En splint av flint ble funnet under opprensningen av husområdet, men denne trenger 
ikke å ha noe med bosetningsaktiviteten fra førromersk jernalder å gjøre. Splinten ser 
ut som det enten er den positive avspaltningen av en slagbule, eller et 
prepareringsavslag.  
 
En liten, rund klump (F8) som så ut til å være av korrodert jern, ble tatt inn og 
røntgenfotografert. Den var for lett til noen gang å ha vært av massivt jern, og det 
virket heller som om det opprinnelig har vært en gjenstand av organisk materiale som 
har fått en korrosjonskappe. Antakelig er dette naturlige prosesser. Gjenstanden kom 
ikke fra en sikker kontekst, og ble forkastet etter røntgenfotograferingen. Det ble ikke 
gjort funn av andre metallgjenstander under utgravningen. 

 

7. NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 
Det ble tatt ut 14 kullprøver i felt, og ytterligere 15 ble hentet ut fra flotterte 
makrofossilprøver. 16 makrofossilprøver (av alle takbærende stolpehull, ildsted og 
kulturlag) og to jordprøver (fra stolpehull S14) ble hentet inn. 
 
21 kullprøver ble sendt til Helge I. Høeg (2012) for vedanatomisk analyse. 14 ble 
sendt videre til radiologisk datering ved The Ångström Laboratory, Uppsala (2012). 
 
16 makroprøver ble sendt til analyse hos Natur og Kultur (NOK) i København 
(Moltsen 2010, se vedlegg 11.4.3). 
 
To mikromorfologiprøver ble sendt til analyse, ett fra husets inngangsparti og ett fra 
et kulturlag (Macphail 2011, se vedlegg 11.4.4). 
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7.1 VEDARTANALYSE 
KP-nr. C-nr. Kontekst Vedartbestemmelse 

KP15 fra MP1 C57687/6 S5, stolpehull (TB) 11 stk. = 7 bjørk, 2 furu og 2 eik. 
KP16 fra MP2 C57687/7 S6, stolpehull (TB) 34 stk. = 24 bjørk, 3 furu og 7 eik.  
KP17 fra MP3 C57687/7 S7, stolpehull (TB) 15 stk. = 9 bjørk og 6 furu.  
KP18 fra MP5 C57687/8 S9, stolpehull (TB) 36 stk. = 33 bjørk og 3 eik.  
KP19 fra MP6 C57687/9 S20, stolpehull (TB) 11 stk. = 8 bjørk og 3 furu. 
KP20 fra MP7 C57687/10 S21, stolpehull (TB) 36 stk. = bjørk 
KP21 fra MP8 C57687/13 S64, stolpehull (TB) 29 stk. = 18 bjørk og 11 furu.  
KP22 fra MP9 C57687/15 S65, stolpehull (TB) 29 stk. = 16 bjørk og 13 furu. 

KP23 fra MP15 C57687/16 S71, stolpehull (TB) 17 stk. = 14 bjørk og 3 furu 
KP24 fra MP10 C57687/17 S72, stolpehull (TB) 16 stk. = 6 bjørk og 10 furu.  
KP25 fra MP11 C57687/18 S75, stolpehull (TB) 16 stk. = 10 bjørk og 6 furu.  
KP26 fra MP12 C57687/19 S99, stolpehull (TB) 26 stk. = bjørk 
KP27 fra MP13 C57687/20 S100, stolpehull (TB) 19 stk. = 18 bjørk og 1 furu.  
KP28 fra MP14 C57687/22 S130, stolpehull (TB) 8 stk. = 5 bjørk og 3 furu. 
KP29 fra MP16 C57687/11 S49, kulturlag v. for hus. 25 stk. = 21 bjørk og 4 furu.  

KP2 C57688/6 S2, kokegrop 40 stk. = 35 selje og 5 lind.  
KP1 C57688/8 S4, kokegrop 40 stk. = bjørk 
KP5 C57688/10 S16, kokegrop 28 stk. = 27 bjørk og 1 hassel.  
KP9 C57688/11 S45, kokegrop 40 stk. = 35 bjørk og 5 hassel. 
KP6 C57688/12 S48, kokegrop 40 stk. = bjørk 
KP8 C57688/13 S50, kokegrop 25 stk. = 22 bjørk og 3 furu.  

Tabell 6: Oversikt over alle prøver frå Huseby som er vedartbestemt. 
 

7.2 DATERING 
Under registreringen ble det tatt inn en kullprøve fra et anlegg tolket som en kokegrop 
(A10), men som under undersøkelsen viste seg å være husets ildsted S8. Prøven ble 
C14-datert til 400-190 f.Kr. (førromersk jernalder) (se vedlegg 8.5.1). 
 
Fra registreringen foreligger ytterligere en datering til yngre bronsealder (A20). 
Denne strukturen ble ikke gjenfunnet ved utgravning.  
 
Det er radiologisk datert 14 kullprøver fra utgravningen, hvorav 8 fra stolpehull 
tilknyttet takbærende stolper i huset. 
 

KP 
nr 

S-nr. Strukturtype Datert 
vedart 

NTNU 
Labnr. 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering 
2σ (OxCal.) 

KP16 fra MP2 S6 Stolpehull fra t.b Bjørk Ua-44616 2141±30 354-56 f.Kr. 
KP17 fra MP3 S7 Stolpehull fra t.b Bjørk Ua-44617 2158±30 359-99 f.Kr. 
KP20 fra MP7 S21 Stolpehull fra t.b Bjørk Ua-44619 2150±30 356-60 f.Kr. 
KP21 fra MP8 S64 Stolpehull fra t.b Bjørk Ua-44623 2119±30 345-50 f.Kr. 

KP23 fra MP15 S71 Stolpehull fra t.b Bjørk Ua-44624 2181±30 366-167 f.Kr. 
KP24 fra MP10 S72 Stolpehull fra t.b Bjørk Ua-44625 2198±30 373-186 f.Kr. 
KP25 fra MP11 S75 Stolpehull fra t.b Bjørk Ua-44626 2146±30 355-58 f.Kr. 
KP27 fra MP13 S100 Stolpehull fra t.b Bjørk Ua-44627 2184±30 364-171 f.Kr. 
KP29 fra MP16 S49 Kulturlag v/ for huset Bjørk Ua-44621 1729±30 241-392 e.Kr. 

KP2 S2 Kokegrop Selje Ua-44614 1691±30 256-419 e.Kr. 
KP1 S4 Kokegrop Bjørk Ua-44615 2175±30 364-120 f.Kr. 
KP5 S16 Kokegrop Bjørk Ua-44618 2058±30 171 f.Kr. -5 e.Kr. 
KP9 S45 Kokegrop Bjørk Ua-44620 2184±30 364-171 f.Kr. 
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KP 
nr 

S-nr. Strukturtype Datert 
vedart 

NTNU 
Labnr. 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering 
2σ (OxCal.) 

KP8 S50 Kokegrop Bjørk Ua-44622 2163±30 360-111 f.Kr. 
Tabell 7: Oversikt over radiologiske dateringer fra utgravningen. 
 
De radiologiske dateringene fra utgravningen strekker seg over et tidsspenn fra yngre 
bronsealder til yngre romersk jernalder. Hovedandelen (13 av 16) faller imidlertid 
innenfor tidsspennet 400-5 e.Kr. som hovedsakelig tilsvarer førromersk jernalder, og 
de indikerer at dette har vært hovedaktivitetsfasen på feltet. Dateringene viser også en 
tidsmessig sammenheng mellom langhuset og kokegropene, med et par unntak. De 
tre dateringene som faller utenfor hovedfasen indikerer at aktiviteten på feltet trolig 
ble smått påbegynt noe før, i yngre bronsealder og fortsatte sporadisk noe etter at 
langhuset har gått ut av bruk i romertid. 
 

 
Figur 32: Dateringene fra utgravningen fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal (Atmospheric 
data from Reimer et. al (2009); OxCal v4.1.5 Bronk Ramsey (2010): r5). 
 
Dateringen av kulturlag S49 avviker fra de øvrige dateringene av strukturer tilknyttet 
huset. Plasseringen og analyseresultatet fra mikromorfologiprøven tatt ut av laget 
tilsier derimot at laget er en del av bosetningsaktiviteten. Det betyr at kullet som er 
datert høyst sannsynlig har tilkommet strukturen etter at den har gått ut av bruk, og 
har trolig en sammenheng med romertidsaktiviteten på feltet indikert av kokegrop S2. 
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7.3 RESULTATER FRA ANALYSE AV MAKROFOSSILER OG MIKROMORFOLOGI 
Til tross for at makrofossilprøvene som ble analysert ved Natur og Kultur i 
København (Moltsen 2010, se vedlegg 11.4.3) var små, inneholdt de relativt store 
mengder forkullet materiale. De største konsentrasjonene av trekull ble funnet i den 
nordre delen av huset, rundt ildstedet (S8) og en takbærende stolpe (S9). Det ble ikke 
gjort funn av korn eller andre frø i prøvene, noe som kan skyldes 
bevaringsforholdene. I kulturlaget vest for huset ble det kun funnet trekull. Da 
kullbitene i overveiende grad var små og med skarpe kanter, kan de ikke ha vært 
utsatt for vesentlig mekanisk slit i form av tråkk og påvirkning av vær og vind. Dette 
kan bety at laget ikke har ligget eksponert lenge, men har blitt hurtig forseglet. 
Makrofossilanalysen ga ikke ga grunnlag for skille ulike deler av huset. 
 
Moltsen (2010, vedlegg 11.4.3) tolker funn av sintret og glasert leire fra stolpehull 
S14 som rester eller bakgrunnsstøy etter en ovn. Det var imidlertid ingenting ved 
strukturen S14 eller andre anlegg på området som ga oss grunn til å tolke disse som 
ovnkonstruksjoner.  
 
Mikromorfologiprøvene fra inngangspartiet (S79) og fra kulturlaget (S49) ga de 
samme resultatene. Begge lag besto av nedtråkket kull fra ildstedet, samt ubrent tre og 
bark, enten fra oppføring av huskonstruksjonen eller fra trearbeide i eller utenfor 
huset. Macphail (2011) sier at lag S49 er en typisk tråkksone skapt av menneskelig 
aktivitet inn og ut av et hus. Det samme gjelder inngangspartiet (S79). Inngangen har 
imidlertid erodert og det var tegn på reparasjoner hvor leire har blitt brukt til å fylle 
igjen de eroderte områdene. 
 

8. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG 
DISKUSJON 
Sentralt i prosjektets problemstillinger var å undersøke om strukturene registrert på 
Huseby nordre kunne knyttes til hus, og i så fall om de tilhørte en eller flere 
bosetningsfaser.  Prosjektet skulle identifisere ulike aktivitetsområder og bestemme 
kokegropenes funksjon og alder. Ved funn av eventuelle hustomter skulle fokus rettes 
mot funksjonsinndeling og datering av ulik aktivitet. 
 
Det ble til sammen avdekket et areal på 1700 m2, inkludert berg. Under avdekking og 
opprensning ble det markert 132 strukturer, 96 ble undersøkt og 55 av disse ble 
avskrevet. Av disse var 77 stolpehull, 12 kokegroper, 1 ildsted, 2 kulturlag, 1 mulig 
dyrkningslag, 2 ardspor og 10 groper/nedgravninger. 47 av stolpehullene, 2 kulturlag, 
1 ildsted og mulig 1 kokegrop kan tilknyttes et treskipet langhus. I tillegg har 
dateringer påvist at flere av kokegropene ble anlagt samtidig med aktiviteten i huset. 
 
Makroprøver fra alle de stolpehullene tilknyttet takbærende stolper er analysert. Det 
ble ikke påvist makrofossiler i prøvene kun kull, og i enkelte litt brent eller 
smeltet/glassert leire, spesielt i nordre del av huset. Det ble også tatt 
mikromorfologiprøver fra to av kulturlagene som analyse har påvist representerer 
menneskeskapte tråkksoner, hvorav en (S79) er tolket som inngangspartiet til huset. I 
tillegg foreligger det 14 radiologiske dateringer fra utgravningen, samt 2 fra 
registreringen. Hovedandelen (13 av 16) faller innenfor førromersk jernalder som da 
er hovedaktivitetsfasen på feltet. Åtte av dateringene er fra stolpehull tilknyttet 
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takbærende stolper og disse faller innenfor tidsspennet 373-50 f.Kr. Ildstedet S8 og 
kokegropen S4 som er tolket tilknyttet huset er datert til midtre del av perioden. Med 
bakgrunn i dateringene er det mulig at huset også kan ha hatt en yngre bruksfase, men 
dette kan ikke fastslås med sikkerhet. 
 
Huset som ble påvist var et treskipet, grindbygd langhus, orientert NNØ-SSV. Huset 
har en antatt lengde på rundt 18 meter og bredde på 6 meter. Det har bestått av 14 
stolpehull til takbærende stolper, fordelt på ni grinder, og 19 stolpehull som antas å ha 
hatt tilknytning til husets veggkonstruksjon. En staurrekke i nordenden av huset ble 
tolket som rester etter en skillevegg, som kan ha adskilt et lite rom i nordenden av 
huset. Mindre rom i gavlen kjennes fra hus datert til bronsealder og førromersk 
jernalder (Diinhoff 2005, Soltvedt et. al 2007:46-47). Små rom tolket som 
lager/verkstedrom kjennes også fra Forsand, men da på hus fra romertid (Løken pers 
medd.). Forekomst av glassert leire og svært mye kull i denne delen av huset kan 
indikere en verkstedfunksjon, uten at andre funn kan bekrefte hva slags aktivitet dette 
skulle ha vært. 
 
Mange skandinaviske langhus består både av boligdel og fjøs, og introduksjonen av 
de treskipete husene har ofte blitt forbundet med denne funksjonsdelingen. 
Grindbredden og fagdybden på dette huset varierte fra nord mot sør med tettere 
plassering av stolpene i nord. Den ulike avstanden mellom stolpene antyder at huset 
har vært funksjonsdelt. Analyse av makrofossiler tatt fra stolpehullene i huset ga 
derimot ikke noe grunnlag for skille ulike deler av huset. Men dette kan komme av 
bevaringsforholdene for korn og frø er dårlig (Moltsen 2011, se vedlegg 11.4.3). Det 
kan ikke utelukkes at huset har hatt fjøs, eventuelt i midtre del av huset slik det 
kjennes mange eksempler på fra eldre jernalder. 
 
Ildsteder og/eller kokegroper blir ofte brukt som indikatorer på oppholdsrom, og det 
ble avdekket er sentralt plassert ildsted i nordre del av huset. Denne delen av huset 
kunne da ha vært brukt som boligdel. Ildstedet er datert til samme tidsspenn som 
huset, men det er også en kokegrop påvist i sørlig del av huset. Kokegropen tilhører 
trolig aktiviteten i huset, og kan tolkes som indikasjon på at denne delen av huset ble 
brukt til opphold for mennesker og matlagning. Det vil si at begge endene av huset 
kan ha vært boligdel. Det finnes imidlertid eksempler i dansk materiale på at ildsteder 
også forekommer i rom antatt å være til dyrehold. Det ble derimot ikke funnets sikre 
rester av gjødsel i mikromorfanalysene S49 og 79 og begge anlegg viser til 
menneskelig aktivitet, ikke dyr (Macphail 2011, se vedlegg 11.4.4).  Huset har altså 
ingen klar todelt funksjon men det kan likevel ikke utelukkes at det har hatt fjøs. 

 
Mangelen på utskiftede stolper og det relativt lave antallet av stolpehull som ikke 
hadde tilknytning til huset, peker i retning av en enfaset bebyggelse over et kortere 
tidsrom. Den siste fasen på inngangspartiet S79 bar ikke preg av slitasje, og det kan 
tyde på at plassen ble forlatt rett etter de siste reparasjonene av inngangen. 
Analyseresultater viser at kulturlaget S49 har blitt hurtig forseglet, og støtter opp om 
teorien at området brått ble fraflyttet. Tilstedeværelsen av mye kull og brent leire i 
stolpehullene og ellers på bosetningsflaten tyder på at huset har brent. Den rødbrente 
leira stammer mest sannsynlig fra leirklinte flettverksvegger. Det ble også funnet 
sintret leire med glasert overflate. Sintret og glasert leire oppstår ved varme rundt 
1050 grader. I følge A. Moltsen kan funn av sintret og glasert leire i et stolpehull og i 
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ildstedet bety at det har stått en ovnskonstruksjon på stedet (Moltsen 2010, se vedlegg 
11.4.3). Det ble imidlertid ikke gjort funn av anlegg som støtter opp om dette. 

 
Huset var plassert mellom to bergflater, delvis direkte på fjell ved at stolpehullet var 
gravd ned i berget. Plasseringen kan representere et ønske om å utnytte områdets 
større, åpne flater til dyrking. På Solberg nordre, Sarpsborg kommune, ble det under 
E6-undersøkelsene i 2005 funnet er tilsvarende treskipet langhus fra førromersk 
jernalder. Huset var 20 meter langt og 5 meter bredt, og hadde spor etter en ytre 
flettverksvegg. Huset var orientert NNV-SSØ, mellom bergflater (Vikshåland, 
Sageidet og Sandvik 2007, kap 8). Også et mulig treskipet hus, 18, 5 meter langt og 
5,5 meter bredt, fra siste del av førromersk jernalder ble funnet på Bustgård under 
samme undersøkelse. Huset var orientert NNØ-SSV, tett inntil berg (Vikshåland, 
Sageidet og Sandvik 2007, kap 11).  
 

9. KONKLUSJON 
I tidsrommet 2-24. august 2010 foretok Kulturhistorisk museum en arkeologisk 
utgravning av lokalitet ID 91141 på Huseby nordre (29/4). Undersøkelsen fant sted i 
forbindelse med realiseringen av vedtatt reguleringsplan for ny amerikansk 
ambassade i Morgedalsveien. 
 
Lokaliteten lå på en sørvestvendt, svakt hellende flate i dyrket mark. Det ble ved 
maskinell flateavdekking åpnet 1700 m², og det fremkom 105 forhistoriske 
bosetningsspor, hvorav flere tilknyttet et treskipet, grindbygd langhus. Huset var 
orientert NNØ-SSV og har vært minst 18 meter langt og 6 meter bredt. På bakgrunn 
av husets konstruksjon, samt analyse av jordmikromorfologi og makrofossilprøver, 
tolkes huset til å ha vært et bolighus. Rommet lengst nord er tolket som 
forrådsrom/lager eventuelt kan det ha hatt en verkstedfunksjon. Det kan likevel ikke 
utelukkes at huset har hatt fjøs, eventuelt i midtre del av huset slik det kjennes mange 
eksempler på fra eldre jernalder. 
 
 
Dateringene fra utgravningen strekker seg over et tidsspenn fra yngre bronsealder til 
yngre romersk jernalder, men med hovedvekt på førromersk jernalder. Åtte dateringer 
fra stolpehull tilknyttet takbærende stolper i langhuset ligger innenfor tidsspennet 
373-50 f.Kr. Fem av de kalibrerte dateringene fremstår som delt mellom en yngre og 
eldre periode av førromersk jernalder. Det er derfor litt usikkert om husets bruksstid 
er i midtre del eller yngre del av førromersk jernalder. Det er imidlertid et ildsted og 
en kokegrop i husets midtakse som begge angir en bruksfase til midtre del av 
perioden, noe som øker sannsynligheten for at bosetningsaktiviteten er fra denne 
perioden. Det var få sikre stolpehull utover det ene huset, og det er derfor neppe 
snakk om bebyggelse over lengre tid. Det fantes heller ikke spor etter utskiftning av 
stolper, og husrestene tolkes på bakgrunn av dette som en gårdsenhet over begrenset 
tid. 
 
12 kokegroper og enkelte spredte anleggsspor ble funnet i området rundt huset. Fire 
av kokegropene ble datert til samme tidsrom som huset som vil si førromersk 
jernalder, og en er datert til romertid. 
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11. VEDLEGG 

11.1. STRUKTURLISTE  

 

Struktur-
nummer Kontekst Struktur 

Varme-
påvirket 
Stein (l) Relasjon 

Form i 
Flate Snittet 

Dybde i 
profil 

Bredde i 
profil Lengde Bredde 

 
Sider i 
profil 

Bunn i 
profil 

Fyllets 
farge Beskrivelse 

S-1   Avskrevet 
 

    NEI 0 0 0 0       Avskrevet. Glass og porselen. 

S-2 
Kokegrop-
felt Kokegrop 0,5   Oval JA 10 50 55 50 Buet Rund 

Mørk 
brunsvart 

Plan: oval, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
brunsvart kullblandet humus, og en sammenhengende 
kullrand i hele kokegropas ytterkant. Noen varmepåvirkede 
steiner i overflaten. Profil: buete sider og avrundet bunn, 
samme fyll som i flaten. Sammenhengene kullrand med 
store kullbiter langs hele bunnen, inntil 8 cm tykk. 
Kokegropa lå helt nede på berget, og luktet sterkt av tjære. 
Det ble fjernet 0,5 liter varmepåvirket stein fra den snittede 
halvdelen. 

S-3 
Kokegrop-
felt Kokegrop 0,7   Rund JA 12 72 72 72 Buet Rund Brun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av brun 
kullspettet humusblandet sand, og en del kull langs 
kokegropas nordlige ytterkant. Noen varmepåvirkede 
steiner i overflaten. Profil: buete sider og ujevn bunn, 
samme fyll som i flaten. Sammenhengene kullrand langs 
hele bunnen, inntil 6 cm tykk. Kokegropa lå helt nede på 
berget, slik som S2 som lå 8 cm mot sv. Det ble fjernet 0,7 
liter varmepåvirket stein fra den snittede halvdelen. 

S-4 
Kokegrop-
felt Kokegrop 0,5   Oval JA 8 95 95 85 Skrå Flat 

Mørk 
gråbrun 

Plan: oval, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
gråbrun sandblandet humus, og en del kull langs kokegropas 
ytterkant. Noen varmepåvirkede steiner i overflaten. Profil: 
skrå sider og flat bunn, samme fyll som i flaten. 
Sammenhengene kullrand langs hele bunnen, inntil 5 cm 
tykk. Det ble fjernet 0,5 liter varmepåvirket stein fra den 
snittede halvdelen. 

S-5 Hus 

Stolpehull, 
tak-
bærende 

 
  Rund JA 8 27 27 27 Buet Rund 

Mørk 
gråbrun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
gråbrun silt- og leirholdig humus. Brent leire synlig i 
overflaten. Profil: buete sider og avrundet bunn, samme fyll 
som i flaten. Stolpehullet var 8 cm dypt, og satt direkte ned 
på berg. 

S-6 Hus 
Stolpehull, 
tak-

 

 Par 
med Rund JA 21 26 26 26 Buet Rund 

Mørk 
brun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
brun leire- og humusholdig silt iblandet små kullbiter. Brent 
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Struktur-
nummer Kontekst Struktur 

Varme-
påvirket 
Stein (l) Relasjon 

Form i 
Flate Snittet 

Dybde i 
profil 

Bredde i 
profil Lengde Bredde 

 
Sider i 
profil 

Bunn i 
profil 

Fyllets 
farge Beskrivelse 

bærende S64. leire synlig i overflaten. Profil: buete sider og avrundet bunn, 
samme fyll som i flaten. Stolpehullet var 21 cm dypt, og satt 
direkte ned på berg. Par med S64. 

S-7 Hus 

Stolpehull, 
tak-
bærende 

 
  Rund JA 24 28 28 28 Skrå Rund Brun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av brun 
leire- og siltsiltholdig humus iblandet små kullbiter. Brent 
leire synlig i overflaten. Profil: skrå sider og avrundet bunn, 
samme fyll som i flaten. Et felt lys brungul silt omkranset 
stolpehullet, og kan muligens være spor etter 
nedgravningen til stolpen. Stolpehullet var 24 cm dypt. 

S-8 Hus Ildsted 
 

  Oval JA 5 63 63 37 Ujevn Ujevn Svart 

Plan:oval, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av svart 
siltholdig kull. Profil: ujevne sider og ujevn bunn, samme fyll 
som i flaten. Innslag av varmepåvirket stein og brent leire. 
Ildstedet var på det meste 5 cm dypt, og det kan se ut som 
om det er to mindre ildsteder liggende tett inntil hverandre. 
Undergrunnen under ildstedet var delvis rødbrent. Sentralt 
plassert i hus, mellom takbærende stolpepar S6 og S64. Et 
mindre stolpepar, S70 og S73, beliggende rett nnø for det 
takbærende stolpeparet, kan ha hatt en opphengsfunksjon 
(gryte, tørking av kjøtt etc) i forbindelse med ildstedet. En 
eventuell tverrstople i grindkonstruksjon ville ha gått rett 
over ildstedet. 

S-9 Hus 

Stolpehull, 
tak-
bærende 

 

 Par 
med 
S21. Rund JA 13 26 246 24 Buet Flat Gråbrun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
gråbrun siltsiltholdig humus iblandet små kullbiter. To 
steiner synlig i overflaten. Profil: buete sider og tilnærmet 
flat bunn, samme fyll som i flaten. Stolpen har blitt satt 
direkte ned på berg. Stolpehullet var 13 cm dypt. Par med 
S21. 

S-10   Stolpehull 
 

  Ujevn JA 0 0 40 25     Brun Mulig stolpehull. Ikke prioritert snittet. 

S-11   Stolpehull 
 

  Oval JA 6 22 34 22 Skrå Flat 
Mørk 
gråbrun 

Plan: oval, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
gråbrun siltholdig humus iblandet små kullbiter. To steiner 
synlig i overflaten. Profil: skrå sider og flat bunn, samme fyll 
som i flaten. Stolpen har blitt satt direkte ned på berg. 
Stolpehullet var 6 cm dypt. 

S-12 
Kokegrop-
felt Kokegrop 4   Rund JA 20 99 99 96 Buet Rund 

Mellombr
un 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
mellombrun silt- og sandblandet humus, med flekker av gul 
siltholdig leire og enkelte kullfragmenter. Noen 
varmepåvirkede steiner i overflaten. Profil: buete sider og 
avrundet bunn, samme fyll som i flaten. Noe kull langs 
bunnen. Det ble fjernet 4 liter varmepåvirket stein fra den 
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Bunn i 
profil 
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snittede halvdelen. 

S-13   Stolpehull 
 

  
Kvadr
atisk JA 5 26 27 26 Buet Rund 

Mørk 
gråbrun 

Plan: tilnærmet kvadratisk, klart avgrenset mot 
undergrunnen. Fyll av mørk gråbrun humusholdig silt 
iblandet små kullbiter. Profil: buete sider og avrundet bunn, 
samme fyll som i flaten. Stolpehullet var 5 cm dypt. 

S-14 Hus 
Stolpehull, 
vegg 2   Oval JA 17 30 45 38 Buet Rund Brungrå 

Plan: oval, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
brungrå humus iblandet små kullbiter. Partier med brent og 
ubrent leire, samt linser med kull. Profil: buete sider og 
avrundet bunn, samme fyll som i flaten. Ikke så bred som 
den så ut som i plan. Stolpehullet var 17 cm dypt. Nordligste 
veggstolpe i den østlige rekka. 2 liter varmepåvirket stein ble 
fjernet fra den snittede delen. Funn av sintret leire. 

S-15   Annet 
 

  Oval JA 6 55 90 55 Ujevn Ujevn Gråbrun 

Forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon. Plan: oval, 
diffust avgrenset spesielt i øst. Fyll av gråbrun humus med 
noe brent leire og innslag av trekull. Profil: ujevne sider og 
ujevn bunn, samme fyll som i flaten. 6 cm dyp, men inntil 10 
cm dyp i den halvdelen som ble fjernet (i vest). Kan være 
rester etter et kulturlag. 

S-16 
Kokegrop-
felt Kokegrop 2   Rund JA 7 65 65 65 Buet Rund Brunsvart 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
brunsvart leire- og humusblandet silt, iblandet mye kull. 
Noen få varmepåvirkede steiner i overflaten. Kullrand i vest. 
Profil: buete sider og avrundet bunn, samme fyll som i 
flaten. Kullrand i bunnen, tykkest i vest. Det ble fjernet 2 
liter varmepåvirket stein fra den snittede halvdelen. 

S-17   Stolpehull 
 

  Oval JA 9 27 43 29 Buet Rund 
Mørk 
gråbrun 

Plan: tilnærmet ovalt, klart avgrenset mot undergrunnen. 
Fyll av mørk gråbrun humus og leireholdig silt iblandet små 
kullbiter. Profil: buete sider og avrundet bunn, samme fyll 
som i flaten. Stolpehullet var 9 cm dypt, og hadde en 
samling stein i østsiden. I vestsiden av profilet gikk det fra 
stolpehullets side og rett ned en struktur som kunne se ut 
som et staurhull. Det hadde fyll av lysere gråbrun humus- og 
leirholdig silt. Den var 8 cm bred og 20 cm dyp. Kanskje har 
det stått en staur der forutfor stolpen. 

S-18   Avskrevet 
 

    NEI 0 0 0 0       Avskrevet etter opprensning. Funn av moderne spiker. 

S-19   Stolpehull 
 

  Oval JA 4 14 20 14 Buet Rund 
Mørk 
gråbrun 

Plan: oval, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
gråbrun humus- og leireholdig silt iblandet små kullbiter og 
noe brent leire. Profil: buete sider og avrundet bunn, samme 
fyll som i flaten. Stolpehullet var 4 cm dypt, og plassert 12 
cm nord for S8, det sentrale ildstedet i huset. Kan ha hatt en 
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funksjon i forbindelse med ildstedet. 

S-20 Hus 

Stolpehull, 
tak-
bærende 

 

 Par 
med 
S75. Oval JA 3 20 37 20 Buet Flat Gråbrun 

Plan: oval, klart avgrenset mot undergrunnen. Har antakelig 
vært rund i formen, men deler av det har blitt borte pga 
nærheten til grunnfjell. Fyll av gråbrun humus- og leireholdig 
silt iblandet kullbiter og brent leire. Profil: buete sider og flat 
bunn, samme fyll som i flaten. Stolpehullet var 3 cm dypt, og 
stolpen har vært satt direkte ned på grunnfjell. Par med S75. 

S-21 Hus 

Stolpehull, 
tak-
bærende 

 

Par med 
S9.  Rund JA 2 27 28 27 Rette Flat 

Mørk 
gråbrun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
gråbrun humus- og leireholdig silt iblandet kullbiter og brent 
leire. Også en del småstein i fyllet. Profil: rette sider og flat 
bunn, samme fyll som i flaten. Stolpehullet va r2 cm dypt, og 
stolpen har vært satt direkte ned på grunnfjell. Par med S9. 

S-22 
Kokegrop-
felt Kokegrop 

 
  Ujevn NEI 0 0 45 40     

Mørk 
brun 

Plan: ujevn, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
brun sand- og leirholdig humus iblandet noe kull. Få 
varmepåvirkede stein synlig i overflaten. Ikke prioritert 
snittet. 

S-23   Kokegrop 
 

  Ujevn NEI 0 0 35 30     
Mørk 
brun 

Plan: ujevn, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
brun kull- og sandblandet humus. En del varmepåvirket stein 
synlig i overflaten. Ikke prioritert snittet. 

S-24   Stolpehull 
 

  Rund JA 14 35 35 35 Skrå Flat 
Mørk 
brunsvart 

Mulig stolpehull. Plan: rund, klart avgrenset med fyll av 
leire- og sandholdig silt iblandet kull og humus. Profil: skrå 
sider og flat bunn, diffus nedgravning. Samme fyll som i 
flaten. 1 varmepåvirket stein ble funnet i den snittede delen. 
Ca 14 cm dyp. 

S-25   Stolpehull 4   Oval JA 8 40 40 34 Skrå Spiss   

Mulig stolpehull. Plan: oval, klart avgrenset med fyll av 
kullblandet humus. Noen skjørbrente stein synlig i flaten. 
Profil: skrå sider og spiss bunn, diffus nedgravning. Samme 
fyll som i flaten. 4 liter varmepåvirket stein ble funnet i den 
snittede delen. Ca 8 cm dyp. 

S-26   Stolpehull 2   Oval JA 8 30 40 30 Skrå Spiss 
Mørk 
brunsvart 

Mulig stolpehull. Plan: oval, noe utflytende i plan. Fyll av 
kullblandet humus. Noen skjørbrente stein synlig i 
overflaten. Profil: skrå sider og spiss bunn, diffus 
nedgravning. Samme fyll som i flaten. 2 liter varmepåvirket 
stein ble funnet i den snittede delen. Ca 8 cm dyp. 

S-27   Avskrevet 
 

    JA 0 0 0 0       Avskrevet etter snitting. 

S-28   Stolpehull 
 

  Ujevn NEI 0 0 50 30     Brun 

Mulig stolpehull. Plan: ujevn, klart avgrenset mot 
undergrunnen. Fyll av brun, kullspettet siltholdig leire. Ikke 
prioritert snittet. 
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S-29   Stolpehull 
 

  

Rekta
ngulæ
r NEI 0 0 27 24     Brungrå 

Mulig stolpehull. Plan: rektangulær, klart avgrenset mot 
undergrunnen. Fyll av brungrå, kullspettet siltblandet 
humus. Ikke prioritert snittet. 

S-30   Stolpehull 
 

  Rund NEI 0 0 22 22     
Lys 
brungrå 

Mulig stolpehull. Plan: rund, klart avgrenset mot 
undergrunnen. Fyll av lys brungrå humusholdig leire iblandet 
noe kull. Ikke prioritert snittet. 

S-31   Avskrevet 
 

    NEI 0 0 0 0       Avskrevet som matjordsflekk. 

S-32   Ardspor 
 

  Annen NEI 0 0 53 4     
Lys 
brungrå 

Plan: avlang, klart avgrenset mot undergrunnen. Svakt bøyd, 
mest sannsynlig siste rest etter ardspor. Fyll av lys brungrå 
kullspettet leirholdig humus. Ikke prioritert snittet. 

S-33   Avskrevet 
 

    NEI 0 0 0 0       Avskrevet. 

S-34   Stolpehull 
 

  Rund NEI 0 0 19 19     
Mørk 
gråbrun 

Stolpehull. Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. 
Fyll av mørk gråbrun humusholdig leire iblandet noe kull. 
Ikke prioritert snittet. 

S-35   Ardspor 
 

  Annen NEI 0 0 253 4     
Lys 
brungrå 

Plan: avlang, klart avgrenset mot undergrunnen. Svakt bøyd, 
mest sannsynlig siste rest etter ardspor. Fyll av lys brungrå 
kullspettet leirholdig humus. Ikke prioritert snittet. 

S-36   Avskrevet 
 

    NEI 0 0 0 0       Avskrevet som steinopptrekk. 
S-37   Avskrevet 

 
    NEI 0 0 0 0       Avskrevet. 

S-38   Annet 
 

  Ujevn NEI 0 0 80 25     
Mørk 
brun 

Forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon. Plan: ujevn, 
klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk brun 
kullblandet humus, med noen varmepåvirkede steiner. Ikke 
prioritert snittet. 

S-39   Stolpehull 
 

  Rund JA 11 20 35 33 Buet Rund 
Lys 
brungrå 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
kompakt lys brungrå gulspettet humusblandet leire med 
kullbiter. profil: buete sider og avrundet bunn, samme fyll 
som i plan. Bredden i profil var kun 20 cm, altså en del 
mindre enn det så ut før snitting. Stolpehullet var ca 11 cm 
dypt. 

S-40   Avskrevet 
 

    NEI 0 0 0 0       Avskrevet. Moderne, maskingravd grøft. 

S-41   Stolpehull 
 

  Oval NEI 0 0 36 25     
Mørk 
brun 

Mulig stolpehull. Plan: oval, klart avgrenset mot 
undergrunnen. Fyll av mørk brun kull- og siltblandet leire. 
Ikke prioritert snittet. 

S-42   Avskrevet 
 

    NEI 0 0 0 0       Avskrevet. 

S-43   Kulturlag 
 

  Ujevn NEI 0 0 0 0     
Brungrå, 
gulspettet 

Mulig dyrkningslag. Plan: ujevnt, uklart avgrenset mot 
undergrunnen. Fyll av brungrå gulspettet og kullblandet 
humusholdig silt. Funn av leirklining med kvistavtrykk (F1) i 
toppen av laget. Det ble også funnet mer moderne 
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gjenstander, som spiker og porselen, i laget. Laget lå i det 
avdekkede områdets nv-del, og strakk seg inn i sjaktkantene. 
Utstrekningen på laget ble derfor ikke klart. Ikke prioritert 
snittet. 

S-44   Annet 
 

  Rund JA 0 0 80 80     Mørk grå 

Forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon. Plan: rund, 
klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av gråbrun 
oransjespettet humusholdig silt, en stein synlig i flaten. Ikke 
prioritert snittet. 

S-45 
Kokegrop-
felt Kokegrop 6   Oval JA 12 90 90 60 Buet Rund Mørk grå 

Plan: oval, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
grå humus- og leirholdig silt. Noen varmepåvirkete steiner 
synlig i overflaten. Kullrand synlig i øst og i vest. Profil: buete 
sider og avrundet bunn, samme fyll som i flaten. 
Sammenhengende kullrand i bunnen av kokegropa. 6 liter 
varmepåvirkede steiner ble fjernet fra den snittede delen. 
12 cm dyp. 

S-46   Stolpehull 
 

  Rund NEI 0 0 26 26     
Lys 
brungrå 

Plan: rund, diffust avgrenset mot undergrunnen. Fyll av lys 
brungrå humusblandet silt. Ikke prioritert snittet. 

S-47   Avskrevet 
 

    NEI 0 0 0 0       Avskrevet. 

S-48 
Kokegrop-
felt Kokegrop 1   Rund JA 5 70 115 108 Ujevn Ujevn 

Mørk 
brunsvart 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
brunsvart humus- og leirholdig silt iblandet noe kull. Noen 
varmepåvirkede steiner synlig i overflaten. Profil: grunn, 
ujevne sider og ujevn bunn. Samme fyll som i flaten. Siste 
rest av kokegrop, liggende rett på fjell. 5 cm på det dypeste. 
1 liter varmepåvirket stein fjernet fra den snittede delen. 

S-49 Hus Kulturlag 
 

  Ujevn JA 5 0 0 0 Ujevn Ujevn 
Mørk 
brun 

Plan: ujevn, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
brun kull- og humusblandet silt, beliggende rett nv for 
husområdet. Tolket som et kulturlag i form av en tråkksone 
(for dyr?) utenfor økonomidelen til huset. Profil: ujevne 
sider og ujevn bunn. Et lag, ingen nedgravning. Inntil 5 cm 
dyp. En mikromorfprøve (MMP1) ble tatt av laget. 

S-50   Kokegrop 3   Rund JA 8 80 80 80 Buet Rund 
Mørk 
brun 

Plan: tilnærmet rund, klart avgrenset mot undergrunnen. 
Fyll av mørk brun humus- og leireholdig silt. En del 
varmepåvirkede steiner synlig i overflaten. Profil: buete 
sider og avrundet bunn, samme fyll som i flaten. 
Sammenhengende kullrand lags hele bunnen. 8 cm på det 
dypeste. 3 liter varmepåvirket stein ble fjernet fra den 
snittede delen. 

S-51   Stolpehull 
 

  Oval JA 9 35 35 30 Buet Rund Gråbrun Plan: oval, klart avgrenset mot undergrunnen. Fylll av 
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gråbrun kullblandet sand med noe småstein. Profil: buete 
sider og avrundet bunn, samme fyll som i flaten. 9 cm dypt. 

S-52   Avskrevet 
 

    NEI 0 0 0 0       Avskrevet. 
S-53   Avskrevet 

 
    JA 0 0 0 0       Avskrevet. 

S-54   Kokegrop 
 

    NEI 0 0 0 0       Gravd vekk under avdekking. 

S-55   Annet 
 

  Oval JA 0 90 90 80 Buet Rund 

Mørk 
brun, 
rødbrun 

Forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon. Plan: 
tilnærmet rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
mørk brun kullspettet humusblandet silt. I n-del av anegget 
lå et 15x20 cm stort, ovalt stolpehull. Det hadde samme fyll 
som hovedstrukturen. Profil: buete sider og avrundet bunn, 
med samme fyll som i flaten i øverste 12 cm av anlegget. 
Under dette laget var et fyll av rødbrun sand med en lomme 
av brent leire. Dette laget var 7 cm på det dypeste, men 
totalt var anlegget 17 cm dypt. Stolpehullet var kun 3 cm 
dypt. 

S-56   Avskrevet 
 

    JA 0 0 0 0       Avskrevet etter snitting. 

S-57 
Kokegrop-
felt Kokegrop 1   Rund JA 0 75 75 75 Buet Rund 

Mørk 
gråbrun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
gråbrun humus iblandet mørk gulrød silt og noe småstein. 
Mye kull i nø-del av kokegropa. En del varmepåvirkede 
steiner synlig i overflaten. Profil: buete sider og avrundet 
bunn, samme fyll som i flaten. 14 cm dyp. 1 liter 
varmepåvirket stein ble fjernet fra den snittede delen. 
Kokegropa var anlagt i oppsprukket stein (løsmasser) fra 
grunnfjellet. 

S-58   Avskrevet 
 

    NEI 0 0 0 0       Avskrevet. Forsvant ved rensing. 

S-59   Annet 
 

  Oval NEI 0 0 45 30     
Mørk 
brun 

Forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon. Plan: oval, 
klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk brun stein- 
og grusblandet humus iblandet noe kull. Ikke prioritert 
snittet. 

S-60   Avskrevet 
 

    JA 0 0 0 0       Avskrevet etter snitting. Moderne. 

S-61   Annet 
 

    NEI 0 0 0 0       

Mulig forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon. Plan: 
ujevn, spettet avtegning i undergrunnen. Ikke prioritert 
snittet. 

S-62 Hus Stolpehull 
 

  Rund JA 11 24 24 24 Buet Rund Brun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av brun 
humusblandet silt. Profil: buete sider og avrundet bunn, 
samme fyll som i flaten. Innslag av brent leire. 11 cm dyp. 
Mulig stolpe tilknyttet et inngangspart nord i husets ø-vegg. 

S-63 Hus Stolpehull 
 

  Rund JA 0 0 20 20 Buet Rund Brun Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av brun 



Huseby nordre, 29/4, Oslo kommune  Saksnr. 10/1696 

 41 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

Struktur-
nummer Kontekst Struktur 

Varme-
påvirket 
Stein (l) Relasjon 

Form i 
Flate Snittet 

Dybde i 
profil 

Bredde i 
profil Lengde Bredde 

 
Sider i 
profil 

Bunn i 
profil 

Fyllets 
farge Beskrivelse 

silt- og kullholdig leire.Ikke prioritert snittet. 

S-64  Hus 

Stolpehull, 
tak-
bærende 

 

 Par 
med S6. Rund JA 22 27 27 27 Buet Rund 

Mørk 
brun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
brun humusblandet silt. Profil: buete sider og avrundet 
bunn, samme fyll som i flaten. Innslag av brent leire. 22 cm 
dyp. Stolpen er satt rett ned på grunnfjellet. Par med S6. 

S-65 Hus 

Stolpehull, 
tak-
bærende 

 
  Rund JA 6 27 27 27 Buet Ujevn 

Mørk 
brun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
brun humus- og leireblandet silt. Profil: buete sider og ujevn 
bunn, samme fyll som i flaten. Innslag av kull og brent leire. 
6 cm dyp. Stolpen er satt rett ned på grunnfjellet. 

S-66   Avskrevet 
 

    JA 0 0 0 0       Avskrevet etter snitting. 

S-67   Stolpehull 
 

  Ujevn JA 10 25 30 20 Buet Rund 
Mørk grå, 
lys grå 

Plan: ujevn, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
grå humus- og leireblandet silt. I nø-del av strukturen var et 
lyst grått siltholdig lag. Uten dette laget hadde stolpehullet 
hatt en tilnærmet rund form. Profil: buete sider og avrundet 
bunn, samme fyll som i flaten. Det lyse siltlaget følger 
strukturen ned til bunnen i nø-del av profilet. Kan muligens 
representere selve nedgravningen til stolpen. 10 cm dyp. 

S-68   Stolpehull 
 

  Rund NEI 0 0 20 20     Brun 
Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av brun 
kull- og siltblandet leire. Ikke prioritert snittet. 

S-69   Avskrevet 
 

    NEI 0 0 0 0       Avskrevet. 

S-70 Hus Stolpehull 
 

 Par 
med S73 Rund JA 21 11 11 11 Rette Rund 

Mørk 
gråbrun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen, bortsett fra i 
vest. Fyll av mørk gråbrun silt- og leirholdig humus. Brent 
leire og kull synlig i overflaten. Profil: loddrette/svakt 
skrånende sider og avrundet bunn, samme fyll som i flaten. 
Stolpehullet var 21 cm dypt. Par med tilsvarende stolpe S73, 
begge stolpene plassert rett nord for det takbærende paret 
S6 (S70) og S64 (S73). Midt i mellom stolpeparet S70 og S73 
lå det sentrale ildstedet i huset S8. Trolig har disse små 
stolpene hatt en funksjon i forhold til ildstedet, kanskje for 
oppheng av gryte eller lignende over bålet. 

S-71 Hus 

Stolpehull, 
tak-
bærende 

 

 Par 
med 
S72. Oval JA 18 16 20 16 Buet Rund 

Mørk 
gråbrun 

Plan: oval, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
gråbrun leire- og humusholdig silt. Brent leire synlig i 
overflaten. Profil: buete sider og avrundet bunn, samme fyll 
som i flaten samt en delt småsteiner. Et svakt fyllskifte (28 
cm bred i profil) kan tolkes som nedgravningen til selve 
stolpen. Stolpeavtrykket var 18 cm dypt, og satt direkte 
inntil berg i øst. Par med S72. 

S-72 Hus Stolpehull, 
 

 Par Rund JA 13 26 27 26 Buet Flat Gråbrun Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
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Struktur-
nummer Kontekst Struktur 

Varme-
påvirket 
Stein (l) Relasjon 

Form i 
Flate Snittet 

Dybde i 
profil 

Bredde i 
profil Lengde Bredde 

 
Sider i 
profil 

Bunn i 
profil 

Fyllets 
farge Beskrivelse 

tak-
bærende 

med 
S71. 

gråbrun leire- og siltholdig humus iblandet noe trekull. Brent 
leire synlig i overflaten. Profil: buete sider og flat bunn, 
samme fyll som i flaten. Stolpeavtrykket var 13 cm dypt, og 
satt direkte ned på berg. To 10cm-store steiner i 
stolpehullet. Par med S71. 

S-73  Hus Stolpehull 
 

  Rund JA 19 11 11 11 Skrå Rund   

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen, bortsett fra i 
vest. Fyll av mørk gråbrun silt- og leirholdig humus. Brent 
leire og kull synlig i overflaten. Profil: skrå sider og avrundet 
bunn, samme fyll som i flaten. Stolpehullet var 19 cm dypt. 
Par med tilsvarende stolpe S70, begge stolpene plassert rett 
nord for det takbærende paret S6 (S70) og S64 (S73). Midt i 
mellom stolpeparet S70 og S73 lå det sentrale ildstedet i 
huset S8. Trolig har disse små stolpene hatt en funksjon i 
forhold til ildstedet, kanskje for oppheng av gryte eller 
lignende over bålet. 

S-74 Hus 
Stolpehull, 
vegg 

 
  Rund JA 5 12 12 14 Buet Rund Gråbrun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
gråbrun siltholdig humus iblandet mye brent leire. Profil: 
buete sider og avrundet bunn, samme fyll som i flaten. 
Stolpeavtrykket var 5 cm dypt. Veggstolpe i indre tverrvegg. 

S-75 Hus 

Stolpehull, 
tak-
bærende 

 

 Par 
med 
S20. Ujevn JA 21 23 33 26 Buet Rund Gråbrun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
gråbrun leire- og humusblandet silt. Profil: buete sider og 
flat bunn. Samme fyll som i flaten, men med tydelig innslag 
av brent leire. Stolpeavtrykket var 21 cm dypt, og satt 
nesten inntil berget i vest. Par med S20. 

S-76 Hus Stolpehull 
 

  Rund JA 15 11 11 10 Buet Spiss Brun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av brun 
humus- og leirholdig silt iblandet kull og brent leire. Profil: 
buete sider og spiss bunn, samme fyll som i flaten. 
Stolpehullet var 15 cm dypt. Veggstolpe i østlige rekke. 

S-77   Kulturlag 
 

  Oval JA 5 30 30 20 Ujevn Rund Gråbrun 

Plan: oval (uregelmessig), klart avgrenset mot 
undergrunnen. Fyll av gråbrun silt- og leirholdig humus 
iblandet kull og brent leire. Profil: ujevne sider og avrundet 
bunn, samme fyll som i flaten. Tolket som kulturlagsrest. 5 
cm dyp. 

S-78 Hus 
Stolpehull, 
vegg 

 
  Rund JA 10 11 11 10 Rette Spiss   

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av brun 
humus- og leirholdig silt iblandet kull og brent leire. Profil: 
loddrette sider og spiss bunn, samme fyll som i flaten. 
Stolpehullet var 10 cm dypt. Veggstolpe i østlige rekke. 

S-79 Hus Annet 
 

  Ujevn JA 21 125 176 145 Buet Rund 
Grå, 
mellombr

Inngangsparti, vestside av hus. Plan: ujevn, klart avgrenset 
mot undergrunnen. I sentrum av anlegget var et 176 x 80 cm 
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Struktur-
nummer Kontekst Struktur 

Varme-
påvirket 
Stein (l) Relasjon 

Form i 
Flate Snittet 

Dybde i 
profil 

Bredde i 
profil Lengde Bredde 

 
Sider i 
profil 

Bunn i 
profil 

Fyllets 
farge Beskrivelse 

un, 
brunoran
sje 

langt felt av kompakt lys grå siltholdig leire. På begge sider 
av dette feltet var to avlange fyllskifter av mellombrun 
humus med fragmenter av brent leire. Mellom disse lagene, 
på ssv-siden av anlegget, var et lite parti med brunoransje 
sand iblandet stein (maks 4 cm i diameter). Profil: buete 
sider og avrundet bunn. Samme tre fyll som i plan. Det 
mellombrune humuslaget var stratigrafisk anlagt først. Det 
brunoransje sandlaget var skåret ned i det føste laget, og 
den lysegrå siltholdige leira var fyllet i en nedgravning som 
var skåret ned i disse to lagene igjen. Den siltholdige leira i 
sentrum av inngangspartiet var hardpakket, antakelig av 
nedtråkking over tid. Mikromorfprøve ble tatt i sentrum av 
profilet. 

S-80 Hus 
Stolpehull, 
vegg 

 
  Rund JA 4 9 9 9 Buet Rund 

Mørk 
brun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
brun humus iblandet noe kull. Profil: buete sider og 
avrundet bunn, samme fyll som i flaten. 4 cm dyp. Siste rest 
av en veggstolpe i husets østside. 

S-81 Hus 
Stolpehull, 
vegg 

 
  Rund JA 8 9 9 9 Buet Rund 

Mørk 
brunt 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
brun humus iblandet noe kull. To cm øst for stolpehullet 
ligger nok et stolpehull, 5 x 5 cm. Profil: buete sider og 
avrundet bunn, samme fyll som i flaten. 8 cm dyp. Det andre 
stolpehullet hadde rette sider og avrundet bunn, og var 6 cm 
dypt. Veggstolper i husets østside. 

S-82 Hus 
Stolpehull, 
vegg 

 
  Rund JA 15 9 9 8 Buet Ujevn 

Mørk 
brunt 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
brun humus iblandet noe kull. Profil: buete sider og ujevn  
bunn, samme fyll som i flaten.15 cm dyp. Veggstolpe i 
husets østside. 

S-83  Hus 
Stolpehull, 
vegg 

 
  Rund JA 0 7 7 7 Rette Spiss 

Mørk 
brun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
brun humus iblandet noe kull. Profil: rette sider og spiss  
bunn satt rett ned i en sprekk i berget. Samme fyll som i 
flaten. 9 cm dyp. Veggstolpe i husets østside. 

S-84   Avskrevet 
 

    JA 0 0 0 0       Avskrevet etter snitting. 
S-85   Avskrevet 

 
    JA 0 0 0 0       Avskrevet etter snitting. 

S-86   Stolpehull 
 

  Rund JA 3 8 9 8 Buet Rund Gråbrun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
gråbrun humus iblandet noe silt. Profil: buete sider og rund  
bunn, samme fyll som i flaten. 3 cm dyp. Siste rest av 
stolpehull. 

S-87 Hus Stolpehull 
 

  Rund JA 2 11 11 10 Buet Flat Gråbrun Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
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Struktur-
nummer Kontekst Struktur 

Varme-
påvirket 
Stein (l) Relasjon 

Form i 
Flate Snittet 

Dybde i 
profil 

Bredde i 
profil Lengde Bredde 

 
Sider i 
profil 

Bunn i 
profil 

Fyllets 
farge Beskrivelse 

gråbrun siltblandet humus iblandet kull og brent leire. Profil: 
buete sider og flat bunn, samme fyll som i flaten. 2 cm dyp. 
Siste rest av stolpehull tilhørende indre skillevegg. 

S-88 Hus Stolpehull 
 

  Rund NEI 0 10 10 10     Gråbrun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
gråbrun siltblandet humus iblandet kull og brent leire. 
Veggstolpe tilhørende vestlige vegg. Ikke prioritert snittet. 

S-89   Annet 
 

    NEI 0 0 0 0       
Forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon. Ikke prioritert 
snittet. 

S-90   Annet 
 

  Ujevn JA 11 42 80 50 Buet Flat 
Mørk 
brun 

Forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon. Plan: 
uregelmessig form, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll 
av mørk brun silt- og leirholdig humus iblandet større biter 
trekull. Profil: buete sider og flat bunn, samme fyll som i 
flaten. Nedgravningen var fylt med steiner (inntil 10 cm i 
diameter). 

S-91   Kulturlag 
 

  Ujevn JA 4 30 30 25 Ujevn Ujevn Gråbrun 

Kulturlagsrest. Plan: ujevn, klart avgrenset mot 
undergrunnen. Fyll av gråbrun silt- og leirholdig humus 
iblandet noe trekull. Profil: ujevne sider og bunn, samme fyll 
som i flaten. Ingen nedgravning. 4 cm dyp. 

S-92   Avskrevet 
 

    JA 0 0 0 0       Avskrevet etter snitting 

S-93 Hus 
Stolpehull, 
vegg 

 
  Rund JA 7 10 10 10 Buet Spiss Gråbrun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
gråbrun siltblandet humus iblandet kull og brent leire. Profil: 
buete sider og spiss bunn, samme fyll som i flaten. 7 cm dyp. 
Veggstolpe tilhørende vestlige vegg. 

S-94   Avskrevet 
 

    JA 0 0 0 0       Avskrevet etter snitting. 
S-95   Avskrevet 

 
    JA 0 0 0 0       Avskrevet etter snitting. 

S-96  Hus Stolpehull 
 

  Rund NEI 0 0 10 10     Gråbrun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
gråbrun siltblandet humus iblandet kull og brent leire. 
Veggstolpe tilhørende vestlige vegg. Ikke prioritert snittet. 

S-97  Hus Stolpehull 
 

  Rund NEI 0 0 11 10     Gråbrun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
gråbrun siltblandet humus iblandet kull og brent leire. 
Veggstolpe tilhørende vestlige vegg. Ikke prioritert snittet. 

S-98   Stolpehull 
 

  Oval JA 13 42 52 42     
Mørk 
gråbrun 

Plan: oval, noe uklart avgrenset mot undergrunnen i øst. Fyll 
av mørk gråbrun siltholdig humus iblandet kull (lik S13). 
Steinsamling sø i strukuren. Profil: buete sider og avrundet 
bunn, samme fyll som i flaten. Dette fyllet representerte 
stolpeavtrykket. Under dette fyllet var det en buet og 
avrundet nedgravning med fyll av rødbrun silt, som antakelig 
representerte nedgravning til stolpen. I denne 
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Struktur-
nummer Kontekst Struktur 

Varme-
påvirket 
Stein (l) Relasjon 

Form i 
Flate Snittet 

Dybde i 
profil 

Bredde i 
profil Lengde Bredde 

 
Sider i 
profil 

Bunn i 
profil 

Fyllets 
farge Beskrivelse 

nedgravningen lå det en skoningsstein. 13 cm dyp. 

S-99 Hus 

Stolpehull, 
tak-
bærende 

 

 Par 
med 
S100.   JA 7 29 35 29 Buet Flat Gråbrun 

Plan: oval, relativt klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
gråbrun siltholdig humus iblandet kull og brent leire. Profil: 
buete sider og flat bunn, samme fyll som i flaten. En liten 
samling småstein i senter av profilet. Litt uklar avgrensning, 
men kull og brent leire viser likevel tydelig hvor stolpehullet 
går. Stolpen har vært plassert rett på grunnfjell. 7 cm dyp. 
Par med S100. 

S-100 Hus 

Stolpehull, 
tak-
bærende 

 

 Par 
med 
S99. Rund JA 18 22 33 25 Rette Flat Gråbrun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
gråbrun humus iblandet kull, beliggende inntil grunnfjell. 
Profil: rette sider og flat bunn, samme fyll som i flaten, 
iblandet noe ubrent småstein. Stolpen har vært plassert rett 
på grunnfjell. 18 cm dyp. Par med S99. 

S-101 Hus Stolpehull 
 

  Oval JA 7 14 23 14 Buet Ujevn Mørk grå 

Plan: oval, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
grå humusblandet leire (tilnærmet blåleire) iblandet noe 
kull. Skiller seg klart fra de andre stolpehullene, men ligger 
plassert ved et mulig inngangsparti på husets østside. Profil: 
buete sider og ujevn bunn, samme fyll som i flaten. Noe 
småstein i vest. 7 cm dyp. 

S-102 Hus Stolpehull 
 

  Oval JA 5 17 17 15 Buet Rund 
Mørk 
gråbrun 

Plan: oval, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
gråbrun humus- og leirblandet silt iblandet noe kull. Profil: 
buete sider og avrundet bunn, samme fyll som i flaten. 5 cm 
dyp. Bunnen av stolpehull i vestlige veggrekke. 

S-103 Hus 
Stolpehull, 
vegg 

 
  Rund JA 1 10 10 10 Buet Rund Gråbrun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
gråbrun humus- og leirblandet silt iblandet noe kull. Profil: 
buete sider og avrundet bunn, samme fyll som i flaten. 1 cm 
dyp, men området hadde blitt renset ned mer enn 5 cm før 
strukturen ble snittet. Bunnen av stolpehull i vestlige 
veggrekke. 

S-104 Hus Stolpehull 
 

  Rund JA 14 14 14 14 Buet Spiss Brun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. I midten: 6 x 
6 cm med fyll av brun humusblandet silt iblandet noe kull. 
Utenfor: 14 x 14 cm med fyll av grå silt. Profil: buete sider og 
spiss bunn. Samme fyll som i flaten, men det ytterste fyllet 
av grå leire er litt mer diffust. 14 cm dyp. Stolpehull ved 
mulig inngangsparti i østlige veggrekke. 

S-105   Annet 0,2   Oval JA 13 90 90 46 Buet Ujevn Gråbrun 

Forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon. Plan: oval, 
klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av gråbrun humus- 
og siltholdig leire med en steinsamling i midten. Noe kull 
rundt steinsamlingen. Profil: ujevne sider og bunn, samme 
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Struktur-
nummer Kontekst Struktur 

Varme-
påvirket 
Stein (l) Relasjon 

Form i 
Flate Snittet 

Dybde i 
profil 

Bredde i 
profil Lengde Bredde 

 
Sider i 
profil 

Bunn i 
profil 

Fyllets 
farge Beskrivelse 

fyll som i flaten. 0,2 liter varmepåvirket stein ble fjernet fra 
den snittede delen. Dypest på midten, der den var 13 cm. 

S-106   Avskrevet 
 

    JA 0 0 0 0       Avskrevet etter snitting. 
S-107   Avskrevet 

 
    NEI 0 0 0 0       Avskrevet. 

S-108   Stolpehull 
 

    NEI 0 0 0 0       Ikke prioritert snittet. 

S-109   Stolpehull 
 

 Skjærer 
S49 Rund JA 11 10 10 10 Buet Spiss Brun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av brun 
humus- og kullblandet silt iblandet brent leire. Profil: buete 
sider og spiss bunn, samme fyll som i flaten. 11 cm dyp. Del 
av flettverksgjerde (?) i kulturlag S49, nv for huset. 

S-110   Stolpehull 
 

 Skjærer 
S49 Rund JA 13 10 10 10 Buet Spiss Brun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av brun 
humus- og kullblandet silt iblandet brent leire. Profil: buete 
sider og spiss bunn, samme fyll som i flaten. 13 cm dyp. Del 
av flettverksgjerde (?) i kulturlag S49, nv for huset. 

S-111   Avskrevet 
 

    JA 0 0 0 0       Avskrevet etter snitting. 

S-112   Stolpehull 
 

 Skjærer 
S49 Rund JA 8 10 10 10 Buet Spiss Brun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av brun 
humus- og kullblandet silt. Profil: buete sider og spiss bunn, 
samme fyll som i flaten. 8 cm dyp. Del av flettverksgjerde (?) 
i kulturlag S49, nv for huset. 

S-113   Stolpehull 
 

 Skjærer 
S49 Rund JA 16 10 10 10 Buet Spiss Brun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av brun 
humus- og kullblandet silt iblandet brent leire. Profil: buete 
sider og spiss bunn, samme fyll som i flaten. 16 cm dyp. Del 
av flettverksgjerde (?) i kulturlag S49, nv for huset. 

S-114   Stolpehull 
 

  Rund JA 8 10 10 10 Buet Rund Brun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av brun 
humus- og kullblandet silt. Profil: buete sider og avrundet 
bunn, samme fyll som i flaten. 8 cm dyp. Del av 
flettverksgjerde (?) i kulturlag S49, nv for huset. 

S-115   Stolpehull 
 

    NEI 0 0 0 0       Ikke prioritert snittet. 
S-116   Avskrevet 

 
    JA 0 0 0 0       Avskrevet etter snitting. 

S-117   Stolpehull 
 

    NEI 0 0 0 0       Ikke prioritert snittet. 

S-118 Hus 
Stolpehull, 
vegg 

 
  Oval JA 7 10 14 10 Buet Rund Gråbrun 

Plan: oval, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
gråbrun humus iblandet brent leire. Profil: buete sider og 
avrundet bunn, samme fyll som i flaten. 7 cm dyp. Del av 
skillevegg inne i nordlige del av huset. 

S-119 Hus 
Stolpehull, 
vegg 

 
  Rund JA 0 9 9 7 Rette Spiss Gråbrun 

Plan: tilnærmet rund, klart avgrenset mot undergrunnen. 
Fyll av gråbrun siltblandet humus iblandet trekull. Profil: 
rette sider og spiss bunn, samme fyll som i flaten. Stolpen er 
satt ned i en sprekk i berget. 10 cm dyp. Del av skillevegg 
inne i nordlige del av huset. 
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Struktur-
nummer Kontekst Struktur 

Varme-
påvirket 
Stein (l) Relasjon 

Form i 
Flate Snittet 

Dybde i 
profil 

Bredde i 
profil Lengde Bredde 

 
Sider i 
profil 

Bunn i 
profil 

Fyllets 
farge Beskrivelse 

S-120 Hus 
Stolpehull, 
vegg 

 
  Rund JA 4 6 6 6 Buet Rund Gråbrun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
gråbrun siltblandet humus iblandet trekull. Profil: buete 
sider og avrundet bunn, samme fyll som i flaten. 4 cm dyp. 
Del av skillevegg inne i nordlige del av huset. 

S-121 Hus 
Stolpehull, 
vegg 

 
  Rund JA 5 6 6 5 Rette Flat Gråbrun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
gråbrun siltblandet humus iblandet trekull. Profil: loddrette 
sider og flat bunn, samme fyll som i flaten. Stolpen har blitt 
plassert rett ned på berget. 5 cm dyp. Del av skillevegg inne i 
nordlige del av huset. 

S-122  Hus 
Stolpehull, 
vegg 

 
  Rund JA 5 6 6 5 Buet Spiss Gråbrun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
gråbrun siltblandet humus iblandet trekull. Profil: buete 
sider og spiss bunn, samme fyll som i flaten. Stolpen har blitt 
plassert rett ned på berget. 5 cm dyp. Del av skillevegg inne i 
nordlige del av huset. 

S-123  Hus 
Stolpehull, 
vegg 

 
  Rund JA 14 12 12 11 Ujevn Spiss 

Mørk 
brun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
brun kullblandet humus. Profil: ujevne sider og spiss bunn, 
samme fyll som i flaten. 14 cm dyp. 

S-124 Hus 
Stolpehull, 
vegg 

 
  Rund JA 5 7 7 7 Skrå Spiss Brungrå 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
brungrå kull- og siltblandet humus. Profil: skrå sider og spiss 
bunn, samme fyll som i flaten. 5 cm dyp. Veggstolpe på 
husets sørende. 

S-125   Avskrevet 
 

    JA 0 0 0 0       Avskrevet etter snitting. 

S-126 Hus 
Stolpehull, 
vegg 

 
  Rund JA 8 7 7 7 Skrå Spiss Mørk grå 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
grå kull- og leireblandet silt. Profil: skrå sider og spiss bunn, 
samme fyll som i flaten. 8 cm dyp. Veggstolpe på husets 
sørende. 

S-127  Hus 
Stolpehull, 
vegg 

 
  Oval JA 6 16 16 12 Buet Rund 

Mørk 
brun 

Plan: oval, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
brun kullblandet humus. Profil: buete sider og avrundet 
bunn, samme fyll som i flaten. 6 cm dyp. Rett sør for huset, 
kan muligens representere veggstolpe på enden. 

S-128 Hus 
Stolpehull, 
vegg 

 
  Rund JA 8 6 6 5 Skrå Spiss Mørk grå 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
grå kull- og leireblandet silt. Profil: skrå sider og spiss bunn, 
samme fyll som i flaten. 8 cm dyp. Veggstolpe i sørenden av 
huset. 

S-129 Hus 
Stolpehull, 
vegg 

 
  Rund JA 12 6 6 6 Rette Rund Mørk grå 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk 
grå kull- og leireblandet silt. Profil: skrå sider og avrundet 
bunn, samme fyll som i flaten.12 cm dyp. Veggstolpe i 
sørenden av huset. 
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Struktur-
nummer Kontekst Struktur 

Varme-
påvirket 
Stein (l) Relasjon 

Form i 
Flate Snittet 

Dybde i 
profil 

Bredde i 
profil Lengde Bredde 

 
Sider i 
profil 

Bunn i 
profil 

Fyllets 
farge Beskrivelse 

S-130 Hus 

Stolpehull, 
tak-
bærende 

 
  Rund JA 5 30 30 27 Buet Rund Gråbrun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
gråbrun siltholdig humus iblandet trekull og brent leire. 
Profil: buetesider og avrundet bunn, samme fyll som i flaten. 
5 cm dyp, og beliggende rett på berg. 

S-131 Hus Stolpehull 
 

  Rund JA 5 12 12 12 Buet Ujevn Gråbrun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av 
gråbrun siltholdig humus iblandet trekull og brent leire. 
Profil: buetesider og avrundet bunn, samme fyll som i flaten. 
5 cm dyp, og beliggende rett på berg. Del av innvendig 
tverrvegg i huset. 

S-132   Avskrevet 
 

    JA 0 0 0 0       Avskrevet etter snitting. 
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11.2. FUNN OG PRØVER 

11.2.1. TILVEKSTTEKSTER C57687-C57688 
C57687-C57688 
Boplassfunn fra førromersk jernalder fra HUSEBY NORDRE (29/4), OSLO 
K., OSLO.  
Funnomstendighet: Undersøkelsen ble foretatt av Kulturhistorisk museum i 
tidsrommet 02 - 24.08.2010 i forbindelse med reguleringsplan for ny 
amerikansk ambassade i Morgedalsveien. Lokaliteten lå på en sørvestvendt, 
svakt hellende flate i dyrket mark. Det ble ved maskinell flateavdekking åpnet 
1700 m² og det fremkom 105 forhistoriske anlegg. Av disse var 77 stolpehull 
(hvorav 47 tilknyttet et treskipet langhus), 12 kokegroper, 10 forhistoriske 
nedgravninger med ukjent funksjon, 3 kulturlag, 2 ardspor og 1 ildsted. 
Langhuset er katalogisert under C57687 og øvrige strukturer under C57688. 
Vedartanalyser er utført av Helge I. Høeg (2012) og C14-analyser er utført ved 
Ångström Laboratory i Uppsala (2012). Makrofossilanalyser er utført av Annine 
Moltsen (2012) ved Natur og Kultur i København og mikromorfanalyse er utført 
av Dr Richard Macphail ved University College of London (2011). 
Analyseresultater er vedlagt utgravningsrapport (Berge 2014). Restmateriale fra 
analyser er tilbakesendt KHM der annet ikke er spesifisert.  
 
Orienteringsoppgave:  
Lokaliteten lå i NØ hjørne av Husebyskogen, på en liten høyde 50 m V for 
Njordhallen, på motsatt side av Morgedalsveien. Sørkedalsvegen avgrenser 
lokaliteten i N. I S er lokaliteten avgrenset av en tursti.  
Kartreferanse: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6646087, Ø: 593330.  
LokalitetsID: 91141.  
Litteratur:  
Sæther, K. E. 2004: Rapport fra arkeologisk registrering. Morgedalsveien g.nr. 
29, b.nr. 4. Oslo kommune. 
Simonsen, M. F. 2010: Prosjektplan. Reguleringsplan for den Amerikanske 
ambassade, Morgedalsveien, Huseby nordre, 29/4, Oslo kommune. 
Kulturhistorisk museums arkiv, Universitetet i Oslo. 
Berge, S. L 2014: Rapport arkeologisk utgravning. Bosetningsspor. Huseby 
nordre 29/4, Oslo kommune, Oslo fylke. KHMs arkiv. 
 
C57687/1-42  
Boplassfunn fra førromersk jernalder fra HUSEBY NORDRE (29/4), OSLO 
K., OSLO. Omfatter funn og prøver fra treskipet langhus, orientert NNØ-SSV, 
minst 18 meter langt og 6 meter bredt. Tolkningen omfatter 14 stolpehull til 
takbærende stolper, fordelt på ni grinder. Langs begge langsidene ble det påvist 
staurhull, tolket som spor etter en ytre flettverksvegg. Ett ildsted, en kokegrop, 
minst ett inngangsparti og et kulturlag tilhører huset. En staurrekke inne i 
nordenden på huset ble tolket som rester etter en skillevegg. 
 
1-4) Brent/sintret leire. Samlet vekt: 28,5 g. Fra stolpehull S5, S6 og S14.  
5-22) 18 prøver, kull, fra stolpehull hovedsakelig tilknyttet takbærende stolper. 
15 er vedartbestemt og av disse er 8 radiologisk datert:  
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5) Vekt: 0,2 g. Prøven (11 biter) er vedartsbestemt til bjørk (7 biter), eik (2 
biter) og furu (3 biter). Vasket fram fra MP1, tatt ut av stolpehull tilknyttet 
takbærende stolpe S5.  
6) Vekt: 0,2 g. Prøven (34 biter) er vedartsbestemt til bjørk (24 biter), eik (7 
biter) og furu (3 biter). Bjørk er radiologisk datert: 2141±30 BP, 354 - 56 f.Kr. 
(Ua-44616). Vasket fram fra MP2, tatt ut av stolpehull tilknyttet takbærende 
stolpe S6.  
7) Vekt: 0,3 g. Prøven (15 biter) er vedartsbestemt til bjørk (9 biter) og furu (6 
biter). Bjørk er radiologisk datert: 2158±30 BP, 359 - 99 f.Kr. (Ua-44617). 
Vasket fram fra MP3, tatt ut av stolpehull tilknyttet takbærende stolpe S7. 
Prøven er forbrukt ved analyse.  
8) Vekt: 0,8 g. Prøven (36 biter) er vedartsbestemt til bjørk (33 biter) og eik (3 
biter). Vasket fram fra MP5, tatt ut av stolpehull tilknyttet takbærende stolpe S9.  
9) Vekt: 0,2 g. Prøven (11 biter) er vedartsbestemt til bjørk (8 biter) og furu (3 
biter). Vasket fram fra MP6, tatt ut av stolpehull tilknyttet takbærende stolpe 
S20.  
10) Vekt: 0,7 g. Prøven (36 biter) er vedartsbestemt til bjørk, og radiologisk 
datert: 2150±30 BP, 356 - 60 f.Kr. (Ua-44619). Vasket fram fra MP7, tatt ut av 
stolpehull tilknyttet takbærende stolpe S21.  
11) Vekt: 0,4 g. Prøven (25 biter) er vedartsbestemt til bjørk (21 biter) og furu 
(4 biter). Bjørk er radiologisk datert: 17294±30 BP, 241 - 392 e.Kr. (Ua-44621). 
Vasket fram fra MP16, tatt ut av kulturlag vest for huset S49.  
13) Vekt: 0,9 g. Prøven (29 biter) er vedartsbestemt til bjørk (18 biter) og furu 
(11 biter). Bjørk er radiologisk datert: 2119±30 BP, 345 - 50 f.Kr. (Ua-44623). 
Vasket fram fra MP8, tatt ut av stolpehull tilknyttet takbærende stolpe S64.  
15) Vekt: 0,2 g. Prøven (29 biter) er vedartsbestemt til bjørk (16 biter) og furu 
(13 biter). Vasket fram fra MP9, tatt ut av stolpehull tilknyttet takbærende stolpe 
S65.  
16) Vekt: 0,3 g. Prøven (17 biter) er vedartsbestemt til bjørk (14 biter) og furu 
(3 biter). Bjørk er radiologisk datert: 2181±30 BP, 366 - 167 f.Kr. (Ua-44624). 
Vasket fram fra MP15, tatt ut av stolpehull tilknyttet takbærende stolpe S71.  
17) Vekt: 0,2 g. Prøven (16 biter) er vedartsbestemt til bjørk (6 biter) og furu 
(10 biter). Bjørk er radiologisk datert: 2198±30 BP, 373 - 186 f.Kr. (Ua-44625). 
Vasket fram fra MP10, tatt ut av stolpehull tilknyttet takbærende stolpe S71. 
Prøven er forbrukt ved analyse.  
18) Vekt: 0,1 g. Prøven (16 biter) er vedartsbestemt til bjørk (10 biter) og furu 
(6 biter). Bjørk er radiologisk datert: 2146±30 BP, 355 - 58 f.Kr. (Ua-44626). 
Vasket fram fra MP11, tatt ut av stolpehull tilknyttet takbærende stolpe S75. 
Prøven er forbrukt ved analyse.  
19) Vekt: 2,5 g. Prøven (26 biter) er vedartsbestemt til bjørk. Vasket fram fra 
MP12, tatt ut av stolpehull tilknyttet takbærende stolpe S99.  
20) Vekt: 0,4 g. Prøven (19 biter) er vedartsbestemt til bjørk (18 biter) og furu 
(1 bit). Bjørk er radiologisk datert: 2184±30 BP, 364 - 171 f.Kr. (Ua-44627). 
Vasket fram fra MP13, tatt ut av stolpehull tilknyttet takbærende stolpe S100.  
22) Vekt: 0,1 g. Prøven (8 biter) er vedartsbestemt til bjørk (5 biter) og furu (3 
biter). Vasket fram fra MP14, tatt ut av stolpehull tilknyttet takbærende stolpe 
S130.  
23-40) 18 prøver, makro fra stolpehull hovedsakelig tilknyttet takbærende 
stolper. Alle er analysert, men det ble ikke påvist makrofossiler i noen av 
prøvene. Foruten kull ble det påvist brent leire i syv og smeltet leire i tre. 
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41) Prøve, jordmikromorfologi. Analyse påviste at prøven besto av nedtråkket 
kull fra ildstedet, samt ubrent tre og bark, enten fra oppføring av 
huskonstruksjonen eller fra trearbeide i eller utenfor huset. Laget representerte 
en typisk tråkksone skapt av menneskelig aktivitet inn og ut av huset. Prøven er 
tatt ut av kulturlag S49 vest for huset. Prøven er forbrukt ved analyse. 
42) Prøve, jordmikromorfologi. Analyse påviste at prøven besto av nedtråkket 
kull fra ildstedet, samt ubrent tre og bark, enten fra oppføring av 
huskonstruksjonen eller fra trearbeide i eller utenfor huset. Laget representerte 
en typisk tråkksone skapt av menneskelig aktivitet inn og ut av huset. Laget 
viste klare spor etter erodering og reparasjoner hvor leire var blitt brukt til å 
fylle igjen de eroderte områdene. Prøven er tatt fra kulturlag S79 situert i husets 
inngangsparti. Prøven er forbrukt ved analyse. 
 
 
For fellesopplysninger se C57687. 
 
C57688/1-16  
Boplassfunn fra førromersk jernalder fra HUSEBY NORDRE (29/4), OSLO 
K., OSLO.  
Funnomstendighet: Omfatter funn og prøver fra kokegroper og stolpehull ikke 
tilknyttet hustolkning. 
 
1) Splint av flint. L: 0,7 cm, B: 0,3 cm. Funnet under opprensning ved kulturlag 
S79.  
2-5) Brent leire. Samlet vekt: 17,7 g. Fra kokegroper og løsfunn. 
6-16) 10 prøver, kull, fra kokegroper. Seks er vedartbestemt og fem er 
radiologisk datert: 
6) Vekt: 11,6 g. Prøven (40 biter) er vedartsbestemt til selje (35 biter) og lind (5 
biter). Selje er radiologisk datert: 1691±30 BP, 256 - 419 e.Kr. (Ua-44614). Fra 
kokegrop S2.  
8) Vekt: 4,6 g. Prøven (40 biter) er vedartsbestemt til bjørk og radiologisk 
datert: 2175±30 BP, 3646 - 120 f.Kr. (Ua-44615). Fra kokegrop S4.  
10) Vekt: 1,1 g. Prøven (28 biter) er vedartsbestemt til bjørk (27 biter) og hassel 
(1 bit). Bjørk er radiologisk datert: 2058±30 BP, 171 f.Kr. - 5 e.Kr. (Ua-44618). 
Fra kokegrop S16.  
11) Vekt: 4,1 g. Prøven (40 biter) er vedartsbestemt til bjørk (35 biter) og hassel 
(5 biter). Bjørk er radiologisk datert: 2184±30 BP, 364 - 171 f.Kr. (Ua-44620). 
Fra kokegrop S45.  
12) Vekt: 6,1 g. Prøven (40 biter) er vedartsbestemt til bjørk. Fra kokegrop S48.  
13) Vekt: 1,3 g. Prøven (25 biter) er vedartsbestemt til bjørk (22 biter) og furu 
(3 biter). Bjørk er radiologisk datert: 2163±30 BP, 360 - 111 f.Kr. (Ua-44622). 
Fra kokegrop S50. 
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11.2.2. LISTE OVER KULLPRØVER 

KP-nr. C-nr. Uppsala  
Lab.nr. Kontekst Gram Vedartbestemmelse/datert vedart 

Ukalibrert Kalibrert datering 
2σ (OxCal.) 

KP12 C57687/12 - S64, stolpehull (TB) 0,0 - - - 
KP14 C57687/14 - S65, stolpehull (TB) 0,2 - - - 
KP13 C57687/21 - S119, stolpehull (vegg) 0,1 - - - 

KP15 fra MP1 C57687/5 - S5, stolpehull (TB) 0,2 11 stk. = 7 bjørk, 2 furu og 2 eik. - - 
KP16 fra MP2 C57687/6 Ua-44616 S6, stolpehull (TB) 0,2 34 stk. = 24 bjørk, 3 furu og 7 eik. Bjørk datert. 2141±30 354-56 f.Kr. 
KP17 fra MP3 C57687/7 Ua-44617 S7, stolpehull (TB) 0,3 15 stk. = 9 bjørk og 6 furu. Bjørk datert. 2158±30 359-99 f.Kr. 
KP18 fra MP5 C57687/8 - S9, stolpehull (TB) 0,8 36 stk. = 33 bjørk og 3 eik.  - - 
KP19 fra MP6 C57687/9 - S20, stolpehull (TB) 0,2 11 stk. = 8 bjørk og 3 furu. - - 
KP20 fra MP7 C57687/10 Ua-44619 S21, stolpehull (TB) 0,7 36 stk. = bjørk 2150±30 356-60 f.Kr. 
KP21 fra MP8 C57687/13 Ua-44623 S64, stolpehull (TB) 0,9 29 stk. = 18 bjørk og 11 furu. Bjørk datert. 2119±30 345-50 f.Kr. 
KP22 fra MP9 C57687/15 - S65, stolpehull (TB) 0,2 29 stk. = 16 bjørk og 13 furu. - - 

KP23 fra MP15 C57687/16 Ua-44624 S71, stolpehull (TB) 0,3 17 stk. = 14 bjørk og 3 furu. Bjørk datert. 2181±30 366-167 f.Kr. 
KP24 fra MP10 C57687/17 Ua-44625 S72, stolpehull (TB) 0,2 16 stk. = 6 bjørk og 10 furu. Bjørk datert. 2198±30 373-186 f.Kr. 
KP25 fra MP11 C57687/18 Ua-44626 S75, stolpehull (TB) 0,1 16 stk. = 10 bjørk og 6 furu. Bjørk datert. 2146±30 355-58 f.Kr. 
KP26 fra MP12 C57687/19 - S99, stolpehull (TB) 2,5 26 stk. = bjørk - - 
KP27 fra MP13 C57687/20 Ua-44627 S100, stolpehull (TB) 0,4 19 stk. = 18 bjørk og 1 furu. Bjørk datert. 2184±30 364-171 f.Kr. 
KP28 fra MP14 C57687/22 - S130, stolpehull (TB) 0,1 8 stk. = 5 bjørk og 3 furu. - - 
KP29 fra MP16 C57687/11 Ua-44621 S49, kulturlag v. for hus. 0,4 25 stk. = 21 bjørk og 4 furu. Bjørk datert. 1729±30 241-392 e.Kr. 

 
 

KP-nr. C-nr. Uppsala 
Lab.nr. Kontekst Gram Vedartbestemmelse/datert vedart 

Ukalibrert Kalibrert datering 
2σ (OxCal.) 

KP2 C57688/6 Ua-44614 S2, kokegrop 11,6 40 stk. = 35 selje og 5 lind. Selje datert. 1691±30 256-419 e.Kr. 
KP3 C57688/7 - S3, kokegrop 2,2 - - - 
KP1 C57688/8 Ua-44615 S4, kokegrop 4,6 40 stk. = bjørk 2175±30 364-120 f.Kr. 
KP7 C57688/9 - S12, kokegrop 0,9 - - - 
KP5 C57688/10 Ua-44618 S16, kokegrop 1,1 28 stk. = 27 bjørk og 1 hassel. Bjørk datert. 2058±30 171 f.Kr. -5 e.Kr. 
KP9 C57688/11 Ua-44620 S45, kokegrop 4,1 40 stk. = 35 bjørk og 5 hassel. Bjørk datert. 2184±30 364-171 f.Kr. 
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KP-nr. C-nr. Uppsala 
Lab.nr. Kontekst Gram Vedartbestemmelse/datert vedart 

Ukalibrert Kalibrert datering 
2σ (OxCal.) 

KP6 C57688/12 - S48, kokegrop 6,1 40 stk. = bjørk - - 
KP8 C57688/13 Ua-44622 S50, kokegrop 1,3 25 stk. = 22 bjørk og 3 furu. Bjørk datert. 2163±30 360-111 f.Kr. 

KP10 C57688/14 - S51, stolpehull 0,3 - - - 
KP11 C57688/15 - S53, stolpehull 0,2 - - - 
KP4 C57688/16 - S57, kokegrop 0,6 - - - 
 
 

11.2.3. LISTE OVER MAKROPRØVER 

MP-nr. C-nr. Kontekst Kommentar Størrelse ml 

MP1 C57687/23 S5 stolpehull, takbærer Kull, rødbrent leire 25 
MP2 C57687/24 S6 stolpehull, takbærer Kull 5 
MP3 C57687/25 S7 stolpehull, takbærer Kull, rødbrent leire. 10 
MP4 C57687/26 S8 ildsted Kull, smeltet leire, aske 50 
MP5 C57687/27 S9 stolpehull, takbærer Kull 50 
MP6 C57687/28 S20 stolpehull, takbærer Kull 3 
MP7 C57687/29 S21 stolpehull, takbærer Kull 10 
MP8 C57687/30 S64 stolpehull, takbærer Kull, rødbrent leire 25 
MP9 C57687/31 S65 stolpehull, takbærer Kull 5 

MP10 C57687/32 S72 stolpehull, takbærer Kull, rødbrent leire 20 
MP11 C57687/33 S75 stolpehull, takbærer Kull 20 
MP12 C57687/34 S99 stolpehull, takbærer Kull 25 
MP13 C57687/35 S100 stolpehull, takbærer Kull 10 
MP14 C57687/36 S130 stolpehull, takbærer Kull, rødbrent leire 5 
MP15 C57687/37 S71 stolpehull, takbærer Kull 25 
MP16 C57687/38 S49 kulturlag/tråkk Kull 30 

Jordprøve C57687/39 S14 (1) stolpehull, veggstolpe(?) Kull, rødbrent leire, smeltet og forglasset leire 30 
Jordprøve C57687/40 S14 (2) stolpehull, veggstolpe(?) Kull, rødbrent leire, smeltet leire 20 
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11.3. FOTOLISTE NEGATIVNR. CF34329 

Filnavn Motivbeskrivelse Retn. Navn Dato 

Cf34329_01 Oversikt over tiltaksområdet før avdekking. nnø Berge, Sara Langvik 02.08.2010 

Cf34329_02 Oversikt over tiltaksområdet før avdekking. nnø Berge, Sara Langvik 02.08.2010 

Cf34329_03 Oversikt over tiltaksområdet før avdekking. nv Berge, Sara Langvik 02.08.2010 

Cf34329_04 Oversikt over tiltaksområdet før avdekking. nv Berge, Sara Langvik 02.08.2010 

Cf34329_05 S43, dyrkningslag plan. nø Berge, Sara Langvik 09.08.2010 

Cf34329_06 S43, dyrkningslag plan. nv Berge, Sara Langvik 09.08.2010 

Cf34329_07 
Arbeidsbilde. Lene Melheim graver og Rune Borvik måler inn 
strukturer. ø Berge, Sara Langvik 09.08.2010 

Cf34329_08 Arbeidsbilde. Lene Melheim graver. sø Berge, Sara Langvik 09.08.2010 

Cf34329_09 S4, kokegrop plan. nnø Melheim, Anne Lene 11.08.2010 

Cf34329_10 S2, kokegrop plan. sø Berge, Sara Langvik 11.08.2010 

Cf34329_11 S3, kokegrop plan. sø Berge, Sara Langvik 11.08.2010 

Cf34329_12 S3 og S2, kokegroper plan. sø Berge, Sara Langvik 11.08.2010 

Cf34329_13 S4, kokegrop profil. nnø Melheim, Anne Lene 11.08.2010 

Cf34329_14 S2, kokegrop profil. sø Berge, Sara Langvik 11.08.2010 

Cf34329_15 S3, kokegrop profil. sø Berge, Sara Langvik 11.08.2010 

Cf34329_16 S3 og S2, kokegroper profil. sø Berge, Sara Langvik 11.08.2010 

Cf34329_17 S57, kokegrop plan. nnø Melheim, Anne Lene 11.08.2010 

Cf34329_18 S57, kokegrop profil. nnø Berge, Sara Langvik 11.08.2010 

Cf34329_19 S55, udefinerbar nedgravning med stolpehull (?) plan. ø Berge, Sara Langvik 11.08.2010 

Cf34329_20 S55, stolpehull (?) ved udefinerbar nedgravning, plan. ø Berge, Sara Langvik 11.08.2010 

Cf34329_21 
Hus før snitting av stolper. Takbærende stolper markert med 
papptallerkner. nnø Berge, Sara Langvik 12.08.2010 

Cf34329_22 
Hus før snitting av stolper. Takbærende stolper markert med 
papptallerkner. nnø Berge, Sara Langvik 12.08.2010 

Cf34329_23 
Hus før snitting av stolper. Takbærende stolper markert med 
papptallerkner. nnø Berge, Sara Langvik 12.08.2010 

Cf34329_24 
Hus før snitting av stolper. Takbærende stolper markert med 
papptallerkner. nnø Berge, Sara Langvik 12.08.2010 

Cf34329_25 
Hus før snitting av stolper. Takbærende stolper markert med 
papptallerkner. nnø Berge, Sara Langvik 12.08.2010 

Cf34329_26 
Hus før snitting av stolper. Takbærende stolper markert med 
papptallerkner. nnø Berge, Sara Langvik 12.08.2010 

Cf34329_27 
Hus før snitting av stolper. Takbærende stolper markert med 
papptallerkner. nnø Berge, Sara Langvik 12.08.2010 

Cf34329_28 
Hus før snitting av stolper. Takbærende stolper markert med 
papptallerkner. nnø Berge, Sara Langvik 12.08.2010 

Cf34329_29 S7, stolpehull plan, takbærende stolpe i hus. nnø Berge, Sara Langvik 16.08.2010 

Cf34329_30 S6, stolpehull plan, takbærende stolpe i hus. Par med stolpe S64. nnø Berge, Sara Langvik 16.08.2010 

Cf34329_31 S65, stolpehull plan, takbærende stolpe i hus. nnø Berge, Sara Langvik 16.08.2010 

Cf34329_32 S7, stolpehull profil, takbærende stolpe i hus. nnø Melheim, Anne Lene 16.08.2010 

Cf34329_33 S7, stolpehull profil, takbærende stolpe i hus. nnø Melheim, Anne Lene 16.08.2010 

Cf34329_34 S7, stolpehull profil, takbærende stolpe i hus. nnø Melheim, Anne Lene 16.08.2010 

Cf34329_35 S7, stolpehull profil, takbærende stolpe i hus. nnø Melheim, Anne Lene 16.08.2010 

Cf34329_36 S65, stolpehull profil, takbærende stolpe i hus. nnø Berge, Sara Langvik 16.08.2010 

Cf34329_37 S5, stolpehull plan, takbærende stolpe i hus. par med S64. nnø Berge, Sara Langvik 16.08.2010 

Cf34329_38 S6, stolpehull profil, takbærende stolpe i hus. nnø Berge, Sara Langvik 16.08.2010 

Cf34329_39 S6, stolpehull profil, takbærende stolpe i hus. nnø Berge, Sara Langvik 16.08.2010 
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Cf34329_40 S64, stolpehull plan, takbærende stolpe i hus. Par med S6. nnø Berge, Sara Langvik 16.08.2010 

Cf34329_41 

S64, stolpehull plan, takbærende stolpe i hus (nederst). Par med S6. 
S73, stolpehull plan, stolpe til opphengsfunksjon over det sentrale 
ildstedet (?). Par med S70. nnø Berge, Sara Langvik 16.08.2010 

Cf34329_42 

S64, stolpehull plan, takbærende stolpe i hus (høyre). Par med S6. S73, 
stolpehull plan, stolpe til opphengsfunksjon over det sentrale ildstedet 
(?). Par med S70. ssø Berge, Sara Langvik 16.08.2010 

Cf34329_43 S5, stolpehull profil, takbærende stolpe i hus. Par med S64. nnø Melheim, Anne Lene 16.08.2010 

Cf34329_44 S64, stolpehull profil, takbærende stolpe i hus. Par med S5. nnø Berge, Sara Langvik 16.08.2010 

Cf34329_45 S5, stolpehull profil, takbærende stolpe i hus. Par med S64. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 16.08.2010 

Cf34329_46 S9, stolpehull plan, takbærende stolpe i hus. Par med S21. nnø Berge, Sara Langvik 16.08.2010 

Cf34329_47 S9, stolpehull profil, takbærende stolpe i hus. Par med S21. nnø Berge, Sara Langvik 16.08.2010 

Cf34329_48 S7, stolpehull profil, takbærende stolpe i hus. nnø Berge, Sara Langvik 16.08.2010 

Cf34329_49 
Arbeidsbilde. Lene Melheim renser og Magne Samdal måler inn 
strukturer i huset. ssv Berge, Sara Langvik 17.08.2010 

Cf34329_50 
Arbeidsbilde. Marja-Liisa Petrulius Grue renser husområdet og Magne 
Samdal måler inn strukturer. ssv Berge, Sara Langvik 17.08.2010 

Cf34329_51 Arbeidsbilde. Lene Melheim renser husområdet. ø Berge, Sara Langvik 17.08.2010 

Cf34329_52 S75, stolpehull plan, takbærende stolpe i hus. Par med S20. nnø Berge, Sara Langvik 18.08.2010 

Cf34329_53 S99, stolpehull plan, takbærende stolpe i hus. Par med S100. nnø Berge, Sara Langvik 18.08.2010 

Cf34329_54 S99, stolpehull profil, takbærende stolpe i hus. Par med S100. nnø Melheim, Anne Lene 18.08.2010 

Cf34329_55 S75, stolpehull profil, takbærende stolpe i hus. Par med S20. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 18.08.2010 

Cf34329_56 S100, stolpehull plan, takbærende stolpe i hus. Par med S99. nnø Melheim, Anne Lene 18.08.2010 

Cf34329_57 S71, stolpehull plan, takbærende stolpe i hus. Par med S72. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 18.08.2010 

Cf34329_58 S78, stolpehull plan, veggstolpe i hus. nnø Berge, Sara Langvik 18.08.2010 

Cf34329_59 S76, stolpehull plan, veggstolpe i hus. nnø Berge, Sara Langvik 18.08.2010 

Cf34329_60 S100, stolpehull profil, takbærende stolpe i hus. Par med S99. nnø Melheim, Anne Lene 18.08.2010 

Cf34329_61 S78, stolpehull profil, veggstolpe i hus. nnø Berge, Sara Langvik 18.08.2010 

Cf34329_62 S72, stolpehull plan, takbærende stolpe. Par med S71. nnø Melheim, Anne Lene 18.08.2010 

Cf34329_63 S71, stolpehull plan, takbærende stolpe i hus. Par med S72. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 18.08.2010 

Cf34329_64 S71, stolpehull profil, takbærende stolpe i hus. Par med S72. nnø Berge, Sara Langvik 18.08.2010 

Cf34329_65 S76, stolpehull profil, veggstolpe i hus. nnø Berge, Sara Langvik 18.08.2010 

Cf34329_66 S62, stolpehull plan, mulig uttrukket veggstolpe ved inngangsparti i hus.   Berge, Sara Langvik 18.08.2010 

Cf34329_67 
S104, stolpehull plan, mulig uttrukket veggstolpe ved inngangsparti i 
hus. nnø Berge, Sara Langvik 18.08.2010 

Cf34329_68 
S62, stolpehull plan (nederst) og S104, stolpehull plan (øverst), mulig 
uttrukne veggstolper ved inngangsparti i hus. nnø Berge, Sara Langvik 18.08.2010 

Cf34329_69 S72, stolpehull profil, takbærende stolpe. Par med S71. nnø Melheim, Anne Lene 18.08.2010 

Cf34329_70 
S62, stolpehull profil, mulig uttrukket veggstolpe ved inngangsparti i 
hus. nnø Berge, Sara Langvik 18.08.2010 

Cf34329_71 
S104, stolpehull profil, mulig uttrukket veggstolpe ved inngangsparti i 
hus. nnø Berge, Sara Langvik 18.08.2010 

Cf34329_72 

S70, stolpehull plan, mulig stolpen har vært benyttet som oppheng til 
f.eks kokekar over det sentrale ildstedet i huset. Par med S73, og 
plassert tett inntil S6, takbærende stolpe. nnø Melheim, Anne Lene 18.08.2010 

Cf34329_73 

S70, stolpehull plan, mulig stolpen har vært benyttet som oppheng til 
f.eks kokekar over det sentrale ildstedet i huset. Par med S73, og 
plassert tett inntil S6, takbærende stolpe. nnø Melheim, Anne Lene 18.08.2010 

Cf34329_74 

S70, stolpehull profil, mulig stolpen har vært benyttet som oppheng til 
f.eks kokekar over det sentrale ildstedet i huset. Par med S73, og 
plassert tett inntil S6, takbærende stolpe. nnø Melheim, Anne Lene 18.08.2010 

Cf34329_75 
S70, stolpehull profil, mulig stolpen har vært benyttet som oppheng til 
f.eks kokekar over det sentrale ildstedet i huset. Par med S73, og nnø Melheim, Anne Lene 18.08.2010 
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plassert tett inntil S6, takbærende stolpe. 

Cf34329_76 

S70, stolpehull profil, mulig stolpen har vært benyttet som oppheng til 
f.eks kokekar over det sentrale ildstedet i huset. Par med S73, og 
plassert tett inntil S6, takbærende stolpe. ssv Melheim, Anne Lene 19.08.2010 

Cf34329_77 

S73, stolpehull plan, mulig stolpen har vært benyttet som oppheng til 
f.eks kokekar over det sentrale ildstedet i huset. Par med S70, og 
plassert tett inntil S64, takbærende stolpe. nnø Melheim, Anne Lene 19.08.2010 

Cf34329_78 

S73, stolpehull plan, mulig stolpen har vært benyttet som oppheng til 
f.eks kokekar over det sentrale ildstedet i huset. Par med S70, og 
plassert tett inntil S64, takbærende stolpe (bak). ssv Melheim, Anne Lene 19.08.2010 

Cf34329_79 S20, stolpehull plan, takbærende stolpe i hus. Par med S75. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 19.08.2010 

Cf34329_80 

S70, stolpehull profil, mulig stolpen har vært benyttet som oppheng til 
f.eks kokekar over det sentrale ildstedet i huset. Par med S73, og 
plassert tett inntil S6, takbærende stolpe. ssv Melheim, Anne Lene 19.08.2010 

Cf34329_81 S20, stolpehull profill, takbærende stolpe i hus. Par med S75. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 19.08.2010 

Cf34329_82 S20, stolpehull profill, takbærende stolpe i hus. Par med S75. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 19.08.2010 

Cf34329_83 S21, stolpehull plan, takbærende stolpe i hus. Par med S9. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 19.08.2010 

Cf34329_84 S118, stolpehull plan, tverrvegg i hus. nnø Melheim, Anne Lene 19.08.2010 

Cf34329_85 S118, stolpehull plan, tverrvegg i hus. nnø Melheim, Anne Lene 19.08.2010 

Cf34329_86 S21, stolpehull profil,takbærende stolpe i hus. Par med S9. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 19.08.2010 

Cf34329_87 S74, stolpehull plan, tverrvegg i hus. nnø Melheim, Anne Lene 19.08.2010 

Cf34329_88 S102, stolpehull plan. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 19.08.2010 

Cf34329_89 S74, stolpehull plan, tverrvegg i hus. nnø Melheim, Anne Lene 19.08.2010 

Cf34329_90 S11, stolpehull plan. nnø Berge, Sara Langvik 19.08.2010 

Cf34329_91 S102, stolpehull profil. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 19.08.2010 

Cf34329_92 S13, stolpehull plan. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 19.08.2010 

Cf34329_93 S11, stolpehull profil. nnø Melheim, Anne Lene 19.08.2010 

Cf34329_94 
S84, avskrevet. Mulig bunnen av et stolpehull, veggstolpe plan. Ligger 
på rekke med flere andre, har brent leire i seg. nnø Melheim, Anne Lene 19.08.2010 

Cf34329_95 
S93, stolpehull plan, veggstolpe i hus der ytre vegg møter indre 
tverrvegg. nnø Melheim, Anne Lene 19.08.2010 

Cf34329_96 
S87, stolpehull plan, veggstolpe i hus der ytre vegg møter indre 
tverrvegg. nnø Melheim, Anne Lene 19.08.2010 

Cf34329_97 
S13, stolpehull, halvveis snittet. Et mørkt parti dukket opp vest for det 
opprinnelige stolpehullet. nnø 

Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 19.08.2010 

Cf34329_98 
S13, stolpehull, halvveis snittet. Et mørkt parti dukket opp vest for det 
opprinnelige stolpehullet. nnø 

Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 19.08.2010 

Cf34329_99 
S93, stolpehull profil, veggstolpe i hus der ytre vegg møter indre 
tverrvegg. nnø Melheim, Anne Lene 19.08.2010 

Cf34329_100 S87, mulig stolpehull profil. Veggstolpe i hus. nnø Melheim, Anne Lene 19.08.2010 

Cf34329_101 S130, stolpehull plan. Takbærende stolpe i hus. nnø Melheim, Anne Lene 19.08.2010 

Cf34329_102 
S13, stolpehull profil. Det mørke feltet vest for stolpehullet ikke synlig i 
profilet. nnø 

Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 19.08.2010 

Cf34329_103 
S13, stolpehull profil. Det mørke feltet vest for stolpehullet ikke synlig i 
profilet. nnø 

Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 19.08.2010 

Cf34329_104 S130, stolpehull profil. Takbærende stolpe i hus. nnø Melheim, Anne Lene 19.08.2010 

Cf34329_105 
S130 (venstre), stolpehull profil, takbærende stolpe i hus. S131 (høyre), 
stolpehull profil, tverrvegg i hus. nnø Melheim, Anne Lene 19.08.2010 

Cf34329_106 Mistanke om 4-stolpers bygning. Avskrevet. øsø Berge, Sara Langvik 19.08.2010 

Cf34329_107 S101, stolpehull plan. Mulig i forbindelse med et inngangsparti. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 02.08.2010 

Cf34329_108 S14, stolpehull plan. nnø Melheim, Anne Lene 20.08.2010 

Cf34329_109 S101, stolpehull profil. Mulig i forbindelse med inngangsparti i hus. nnø Petrulius Grue, 20.08.2010 
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Marja-Liisa 

Cf34329_110 S8, sentralt ildsted i hus, plan. vsv Berge, Sara Langvik 20.08.2010 

Cf34329_111 S8, sentralt ildsted i hus, plan. vsv Berge, Sara Langvik 20.08.2010 

Cf34329_112 S8, sentralt ildsted i hus, plan. vsv Berge, Sara Langvik 20.08.2010 

Cf34329_113 S8, sentralt ildsted i hus, plan. nnø Berge, Sara Langvik 20.08.2010 

Cf34329_114 S8, sentralt ildsted i hus, plan. nnø Berge, Sara Langvik 20.08.2010 

Cf34329_115 S24, mulig stolpehull plan. vsv 
Simonsen, Margrete 
F. 20.08.2010 

Cf34329_116 S25, mulig stolpehull plan. vsv 
Simonsen, Margrete 
F. 20.08.2010 

Cf34329_117 S26, mulig stolpehull plan. vsv 
Simonsen, Margrete 
F. 20.08.2010 

Cf34329_118 S27, avskrevet. vsv Berge, Sara Langvik 20.08.2010 

Cf34329_119 S14, stolpehull profil, veggstolpe i hus. nnø Melheim, Anne Lene 20.08.2010 

Cf34329_120 S14, stolpehull profil, veggstolpe i hus. nnø Melheim, Anne Lene 20.08.2010 

Cf34329_121 S14, stolpehull profil, veggstolpe i hus. nnø Melheim, Anne Lene 20.08.2010 

Cf34329_122 S14, stolpehull profil, veggstolpe i hus. nnø Melheim, Anne Lene 20.08.2010 

Cf34329_123 S8, sentralt ildsted i hus, profil. vnv 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 20.08.2010 

Cf34329_124 S8, sentralt ildsted i hus, profil. vsv 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 20.08.2010 

Cf34329_125 S19, stolpehull plan. Plassert inntil det sentrale ildstedet, i nord. sv 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 20.08.2010 

Cf34329_126 S15, forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon, plan. vnv Melheim, Anne Lene 20.08.2010 

Cf34329_127 S15, forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon, plan. nnø Melheim, Anne Lene 20.08.2010 

Cf34329_128 S19, stolpehull profil, rett nord for sentralt ildsted i hus. sv 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 20.08.2010 

Cf34329_129 S48, kokegrop plan. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 20.08.2010 

Cf34329_130 S15, forhistorisk nedgravning av ukjent funksjon, plan. nnø Melheim, Anne Lene 20.08.2010 

Cf34329_131 S98, stolpehull plan. nnø Melheim, Anne Lene 20.08.2010 

Cf34329_132 S25, mulig stolpehull profil. vsv Berge, Sara Langvik 20.08.2010 

Cf34329_133 S48, kokegrop profil. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 20.08.2010 

Cf34329_134 S103, stolpehull plan, veggstolpe i hus. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 20.08.2010 

Cf34329_135 
S114, S113, S112, S110 og S109, stolpehull profil. Flettverksgjerde vest 
for hus. nnø Berge, Sara Langvik 20.08.2010 

Cf34329_136 S67, stolpehull plan. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 20.08.2010 

Cf34329_137 S98, stolpehull profil. nnø Melheim, Anne Lene 20.08.2010 

Cf34329_138 S98, stolpehull profil. nnø Melheim, Anne Lene 20.08.2010 

Cf34329_139 S98, stolpehull med skoning. Sett ovenfra. nnø Melheim, Anne Lene 20.08.2010 

Cf34329_140 S67, stolpehull plan. vnv Melheim, Anne Lene 20.08.2010 

Cf34329_141 S67, stolpehull plan. vnv Melheim, Anne Lene 20.08.2010 

Cf34329_142 S16, kokegrop plan. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 23.08.2010 

Cf34329_143 
Arbeidsbilde. Margrete F. Simonsen, Matthew Wilson og Lene Melheim 
graver. nnø Berge, Sara Langvik 23.08.2010 

Cf34329_144 S12, kokegrop plan. nnø Berge, Sara Langvik 23.08.2010 

Cf34329_145 S16, kokegrop profil. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 23.08.2010 

Cf34329_146 S17, stolpehull plan. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 23.08.2010 

Cf34329_147 S24, mulig stolpehull profil. vnv 
Simonsen, Margrete 
F. 23.08.2010 
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Cf34329_148 S25, mulig stolpehull profil. vnv 
Simonsen, Margrete 
F. 23.08.2010 

Cf34329_149 S12, kokegrop profil. nnø Matthew Wilson 23.08.2010 

Cf34329_150 S26, mulig stolpehull profil. vnv 
Simonsen, Margrete 
F. 23.08.2010 

Cf34329_151 S17, stolpehull profil. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 23.08.2010 

Cf34329_152 S105, forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon, plan. nnø Melheim, Anne Lene 23.08.2010 

Cf34329_153 S105, forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon, plan. vnv Melheim, Anne Lene 23.08.2010 

Cf34329_154 S79, inngangsparti til hus, vestsiden, plan. øsø Berge, Sara Langvik 23.08.2010 

Cf34329_155 S79, inngangsparti til hus, vestsiden, plan. øsø Berge, Sara Langvik 23.08.2010 

Cf34329_156 S50, kokegrop plan. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 23.08.2010 

Cf34329_157 Arbeidsbilde. Matthew Wilson dokumenterer. v Berge, Sara Langvik 23.08.2010 

Cf34329_158 Arbeidsbilde. Lene Melheim graver. n Berge, Sara Langvik 23.08.2010 

Cf34329_159 S39, stolpehull plan. nv 
Simonsen, Margrete 
F. 23.08.2010 

Cf34329_160 S79, inngangsparti til hus, vestsiden, profil. ø Matthew Wilson 23.08.2010 

Cf34329_161 S79, inngangsparti til hus, vestsiden, profil. ø Matthew Wilson 23.08.2010 

Cf34329_162 S39, stolpehull profil. nv 
Simonsen, Margrete 
F. 23.08.2010 

Cf34329_163 S50, kokegrop profil. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 23.08.2010 

Cf34329_164 Hus. Oversikt etter snitting. nnø Berge, Sara Langvik 23.08.2010 

Cf34329_165 Hus. Oversikt etter snitting. nnø Berge, Sara Langvik 23.08.2010 

Cf34329_166 Hus. Oversikt etter snitting. nnø Berge, Sara Langvik 23.08.2010 

Cf34329_167 Hus. Oversikt etter snitting. nnø Berge, Sara Langvik 23.08.2010 

Cf34329_168 Hus. Oversikt etter snitting. nnø Berge, Sara Langvik 23.08.2010 

Cf34329_169 Hus. Oversikt etter snitting. nnø Berge, Sara Langvik 23.08.2010 

Cf34329_170 Hus. Oversikt etter snitting. nnø Berge, Sara Langvik 23.08.2010 

Cf34329_171 Hus. Oversikt etter snitting. nnø Berge, Sara Langvik 23.08.2010 

Cf34329_172 Hus. Oversikt etter snitting. nnø Berge, Sara Langvik 23.08.2010 

Cf34329_173 Hus. Oversikt etter snitting. nnø Berge, Sara Langvik 23.08.2010 

Cf34329_174 S105, forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon, profil. vnv Melheim, Anne Lene 24.08.2010 

Cf34329_175 S55, forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon, profil. øsø Melheim, Anne Lene 24.08.2010 

Cf34329_176 
S55, forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon, profil. Detalje av 
brent leire. øsø Melheim, Anne Lene 24.08.2010 

Cf34329_177 S45, kokegrop plan. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 24.08.2010 

Cf34329_178 S51, stolpehull plan. nv 
Simonsen, Margrete 
F. 24.08.2010 

Cf34329_179 S49, snitt gjennom kulturlag/tråkksone utenfor hus. nnø Matthew Wilson 24.08.2010 

Cf34329_180 S49, snitt gjennom kulturlag/tråkksone utenfor hus. Detalje. nnø Matthew Wilson 24.08.2010 

Cf34329_181 S91, kulturlagsrest plan. nnø Melheim, Anne Lene 24.08.2010 

Cf34329_182 S90, forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon, plan. nnø Melheim, Anne Lene 24.08.2010 

Cf34329_183 S81, stolpehull plan, veggstolpe i hus. nnø Matthew Wilson 24.08.2010 

Cf34329_184 S80, stolpehull plan, veggstolpe i hus. ssv Matthew Wilson 24.08.2010 

Cf34329_185 S45, kokegrop profil. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 24.08.2010 

Cf34329_186 S51, stolpehull profil. nnø 
Simonsen, Margrete 
F. 24.08.2010 

Cf34329_187 S81, stolpehull profil, veggstolpe hus. nnø Matthew Wilson 24.08.2010 
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Filnavn Motivbeskrivelse Retn. Navn Dato 

Cf34329_188 S80, stolpehull profil, veggstolpe hus. nnø Matthew Wilson 02.08.2010 

Cf34329_189 S53, stolpehull plan. ø 
Simonsen, Margrete 
F. 24.08.2010 

Cf34329_190 S126, stolpehull plan, veggstolpe i hus. nnv Matthew Wilson 24.08.2010 

Cf34329_191 S128, stolpehull plan, veggstolpe i hus. nnø Matthew Wilson 24.08.2010 

Cf34329_192 S129, stolpehull plan, veggstolpe i hus. nnø Matthew Wilson 24.08.2010 

Cf34329_193 S83, stolpehull plan, veggstolpe i hus. nnø Matthew Wilson 24.08.2010 

Cf34329_194 S82, stolpehull plan, veggstolpe i hus. nnø Matthew Wilson 24.08.2010 

Cf34329_195 S91, kulturlagsrest profil. nnø Melheim, Anne Lene 24.08.2010 

Cf34329_196 S90, forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon, profil. nnø Melheim, Anne Lene 24.08.2010 

Cf34329_197 S83, stolpehull profil, veggstolpe i hus. nnø Berge, Sara Langvik 24.08.2010 

Cf34329_198 S82, stolpehull profil, veggstolpe i hus. nnø Matthew Wilson 24.08.2010 

Cf34329_199 S77, kulturlagsrest plan. nnø Melheim, Anne Lene 24.08.2010 

Cf34329_200 S126, stolpehull profil, veggstolpe i hus. nnø Matthew Wilson 24.08.2010 

Cf34329_201 S128, stolpehull profil, veggstolpe i hus. nnø Matthew Wilson 24.08.2010 

Cf34329_202 S129, stolpehull profil, veggstolpe i hus. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 24.08.2010 

Cf34329_203 
S124 (venstre), stolpehull plan, veggstolpe i hus. S125 (høyre), 
avskrevet. nnø 

Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 24.08.2010 

Cf34329_204 S124, stolpehull plan, veggstolpe i hus. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 24.08.2010 

Cf34329_205 S77, kulturlagsrest profil. nnø Melheim, Anne Lene 24.08.2010 

Cf34329_206 S86, stolpehull plan, veggstolpe i hus. nnø Melheim, Anne Lene 24.08.2010 

Cf34329_207 S86, stolpehull profil, veggstolpe i hus. nnø Melheim, Anne Lene 24.08.2010 

Cf34329_208 S127, stolpehull plan, veggstolpe i hus. nnø Matthew Wilson 24.08.2010 

Cf34329_209 S123, stolpehull profil. nnø Matthew Wilson 24.08.2010 

Cf34329_210 S119, stolpehull profil, tverrvegg i hus. nnø Melheim, Anne Lene 24.08.2010 

Cf34329_211 S120, stolpehull profil, tverrvegg i hus. nnø Melheim, Anne Lene 24.08.2010 

Cf34329_212 S124, stolpehull profil, veggstolpe i hus. nnø 
Petrulius Grue, 
Marja-Liisa 24.08.2010 

Cf34329_213 S127, stolpehull profil, veggstolpe i hus. nnø Matthew Wilson 24.08.2010 

Cf34329_214 S123, stolpehull profil, veggstolpe i hus. nnø Matthew Wilson 24.08.2010 

Cf34329_215 S122, stolpehull profil, tverrvegg i hus. nnø Melheim, Anne Lene 24.08.2010 

Cf34329_216 S121, stolpehull profil, tverrvegg i hus. nnø Melheim, Anne Lene 24.08.2010 

Cf34329_217  S119, veggstolpe  satt ned i sprekk i berget.  nnø Melheim, Anne Lene 24.08.2010 
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11.4. ANALYSER  
11.4.1. C14-ANALYSE REGISTRERING 
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11.4.2. C14-ANALYSE UTGRAVNING 
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11.4.3. MAKROFOSSILANALYSE 
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11.4.4. MIKROMORFANALYSE 
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11.5. KART 

 
Oversiktskart. (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 
Produsert 25/11.2010 av Kjetil Loftsgaarden). 
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3D-modell av terreng og hus. (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 26/10.2010 av Kjetil Loftsgaarden) 
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3D-modell av terreng og hus. (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 26/10.2010 av Kjetil Loftsgaarden) 
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3D-modell av terreng og hus. (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 26/10.2010 av Kjetil Loftsgaarden). 
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