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SAMMENDRAG 

 
Utgravningene ble foretatt på grunn av reguleringsplan for Barntjernmoen med formål omregulering 
til spesialområde – masseuttak. De arkeologiske utgravningene omfattet seks lokaliteter. På lok. 1 ble 
det undersøkt dyrkningsspor gjennom fire profilsjakter, ti prøvestikk og snitt gjennom fem 
rydningsrøyser. Pollenanalyser bekrefter jordbruk med bygg og rug, dateringer indikerer 
senmiddelalder til nyere tid. På lok. 2, 4 og 5 ble til sammen fire fangstgroper eller mulige 
fangstgroper snittet og dokumentert. C14-dateringene sprikte, fra førromersk jernalder til nyere tid, 
og deres reelle alder kan derfor diskuteres.  
På lok. 3 ble det gravd en tjæremile med sju bruksfaser fra høymiddelalder til nyere tid, en 
underliggende kullgrop fra tidlig middelalder, samt to groper med ukjent funksjon. På lok. 6 ble det 
undersøkt en tjæremile med to bruksfaser, i senmiddelalder og nyere tid, samt to mulige tenngroper, 
en grop med ukjent funksjon og en kokegrop fra førromersk jernalder. Tjæremilene gav mye ny 
informasjon om bruken av utmark i middelalder, og det ble dokumentert nye konstruksjonsdetaljer 
for tjæremiler, spesielt hva angår tappesystem. I de omtalte tjæremilene er tjæren tappet i groper 
under vollen, ikke via de mer kjente tappekanaler og bøttegroper. De undersøkte kulturminnene 
vitner om utmarksaktivitet fra middelalder og fremover i området, og indikerer småskala jordbruk. 
Gjenstandsfunnene fra utgravningen begrenset seg til treverk og konglomerert tjære fra tjæremilene, 
samt kullprøver. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

BARNKJENN, 176/1, ULLENSAKER STATSALLMENNING, 
202/1, OG BJØRKE VESTRE, 142/19,  
ULLENSAKER KOMMUNE, AKERSHUS  

CAMILLA CECILIE WENN 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen ble utført på grunn av reguleringsplan for Barntjernmoen grus ved 
Hauerseter. Planområdet var foreslått omregulert til spesialområde – masseuttak 
med tilhørende anlegg. Under registrering av planområdet i oktober-november 
2005 påviste Akershus fylkeskommune seks lokaliteter med automatisk fredete 
kulturminner som ville bli berørt av reguleringsplanen. Det dreide seg om to 
tjæremiler (ID95768, ID95776), fire kullgroper (ID95777, ID95779, ID95781), 
samt dyrkningsspor i form av rydningsrøyser og dyrkningslag (ID95778) 
(Aasheim 2006). Dateringene som ble utført lå stort sett i overgangen mellom 
senmiddelalder og etterreformatorisk tid, men enkeltdateringer fra vikingtid og 
høymiddelalder forekom også. 

I brev av 21.2.2008 til Riksantikvaren anbefalte Akershus fylkeskommune 
dispensasjon for de omsøkte kulturminnene med vilkår om arkeologisk 
undersøkelse, jf. Kulturminnelovens § 8, 4. ledd. Kulturhistorisk museum støttet 
fylkeskommunens anbefalinger i brev av 17.4.2008 til Riksantikvaren. 
Riksantikvaren gav dispensasjon til tiltaket i brev av 16.5.2008 til Akershus 
fylkeskommune, med vilkår om arkeologisk undersøkelse. Reguleringsplanen 
ble vedtatt i Ullensaker herredsstyre 8.6.2009 (Rundberget og Damlien 2009). 
Undersøkelsen ble bekostet av tiltakshaver. 
 

2. DELTAGERE, TIDSROM  

Utgravningen ble utført av feltleder Camilla Cecilie Wenn (CCW) og 
feltassistent Dag Erik Færø Olsen (DEFO) i perioden 3.5.-3.6.2010, med i alt 21 
dager i felt. Gravemaskinfører Kåre Sakshaug deltok ved behov, totalt ca. 8,5 
dag. Utsetting av fastpunkter ble utført av Sindre Rognerud fra Øvre Romerike 
prosjektering i løpet av 3.5., 4.5. og 11.5.2010. Innmåling ble utført av Magne 
Samdal (KHM) 5.5., 12.5. og 26.5., assistert av Kjetil Loftsgarden (KHM) 
5.5.2010. 

3. FORMIDLING 

Det var ingen organisert formidling, men en håndfull interesserte turgåere og 
ansatte ved Øvre Romerike trelast nord for feltene ble orientert om funnene. I 
tillegg ble tiltakshaver Lauritz Fladby holdt regelmessig orientert om funn og 
progresjon. 
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Figur 1: Kart over utgravningsområdets beliggenhet og lokalitetene. Kartgrunnlag: Statens 
kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. 
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4. LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Området i reguleringsplanen omfatter utmark, delvis med tett granskog, og 
delvis hogstflater (fig. 1, 3). Planområdet ligger i flatt terreng, avgrenset av E6 i 
vest, av jernbanelinjen i øst, av Romerike trelasts anlegg i nord, og av rv. 174 i 
sør. Planområdet krysses av et sidespor til jernbanelinjen; dette var ikke lenger i 
bruk. I nordvest er det allerede grusuttak, med omfattende byggevirksomhet. 
Lok. 6 lå umiddelbart inntil dette grustaket, nord for sidesporet. De øvrige 
lokalitetene lå noe sør for sidesporet, i planområdets østre-sentrale del. 

Området omkring er rikt på fornminner både fra forhistorisk tid og middelalder. 
Kart fra 1800-tallet viser veifar som fremdeles er bevart, og ettersom flere 
kulturminner er kjent i tilknytning til disse, kan de være langt eldre enn fra 
1800-tallet. For eksempel kan en kullgrop datert til 780-1180 gi en mulig 
antydning om alderen til et veifar mellom Bånntjern og Nordkisa. 
Gårdsnavnhistorie kan antyde forhistorisk bosetning, og da særlig Bjørke, som 
trolig stammer fra jernalder. Barnkjenn er først omtalt i skriftlige kilder fra 
1636, men navnet stammer trolig fra Barnkjennseter, som kan trekkes lengre 
tilbake, kanskje også til jernalder (Rundberget og Damlien 2009:2). 

Av gjenstandsfunn er det verdt å nevne både steinalder- og middelalderfunn fra 
gården Bjørke: flintredskap (C4349), steinøks med skafthull (C9930) og en kile 
av leirskifer (C8002); samt et latinsk kors av bly (C38221). Området har 
gjennomgående utmarkskulturminner, men det finnes også rester av tufter som 
antyder gårdsbosetning (Aasheim 2006). Bruket Vasløs er kjent, beliggende om 
lag 200 m nord for lokalitet id95778, (Aasheim 2006:4). Plassen var med 
sikkerhet bebodd ved folketellingen i 1801 og i 1865, mens den var fraflyttet i 
1875 (Hansen 2010:19). Det er imidlertid usikkert hvor langt tilbake driften på 
bruket strekker seg, men det er klart at det ble ryddet mange plasser i 
allmenningen fra 1600-tallet og fremover (Rundberget og Damlien 2009:2). 

 
Figur 2: Tjæremile S7 og Dag Erik Færø Olsen i snøvær (Cf34243_039, tatt mot nord). 
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Figur 3: Lokalitetene slik de fremstår på flyfoto over planområdet. Kartgrunnlag: Statens 
kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. 
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5. UTGRAVNINGEN 

Alle seks lokaliteter ble undersøkt. To elementer skiller seg ut og bør omtales 
spesielt i forkant av presentasjonen av lokalitetene og resultatene. For det første 
var det registrert fem kullgroper, men ved utgravning viste det seg at ingen av 
disse kunne stadfestes å være kullgroper. Én ble avskrevet, tre omdefinert til 
mulige fangstgroper, mens den siste kan ha vært en kullgrop, men den er i så 
fall utypisk. 

For det andre ble det i løpet av utgravningen klart at tjæremiler ikke 
nødvendigvis er så entydige som de kan synes i overflaten. De to undersøkte 
milene syntes å ha de klassiske kjennetegn for tjæremiler, med en høy voll som 
omsluttet en mileskål, en smal tappekanal som ledet ut fra mileskålen, og 
bøttegroper der det stod kar for å samle opp tjæren. Undersøkelsene viste 
derimot at flere av disse synlige elementene må ha hatt en annen årsak og 
funksjon enn antatt, og at tappe- og oppsamlingssystemene har fungert 
annerledes enn overflaten tyder på. Dette vil bli diskutert i kap. 5.7.3.  

Lok-
alitet Kulturminnetype 

Aske-
ladden-

ID 
C-nr Gård, gnr./bnr. 

Lok. 1 
Rydningsrøyser S1-S5,  
Dyrkningslag (profil A-D, PS1-10) 
Avskrevet ‘kullgrop’ S13 

ID95778 C57514 Ullensaker statsallmenning 202/1 

Lok. 2 Fangstgrop S6 ID95777 C57512 Ullensaker statsallmenning 202/1 

Lok. 3 

Tjæremile S7 
Kullgrop S17 
Groper S16, S19 
Avskrevet ‘bøttegrop’ S18 

ID95776 C57510 Barntjenn 176/1 

Lok. 4 Kullgrop S8 ID95779 C57511 Bjørke østre 142/19 
Lok. 5 Fangstgroper S9-S10 ID95781 C57509 Barntjenn 176/1 

Lok. 6 

Tjæremile S11 
Tenngroper S20, S21 
Kokegrop S22 
Grop S23 
Avskrevne ‘bøttegroper’ S14, S15 

ID95768 C57513 Ullensaker statsallmenning 202/1 

Tabell 1: Oversikt over de undersøkte kulturminnene. 
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5.1. PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 
De ulike kulturminnetypene omfattet naturlig nok forskjellige problemstillinger 
(for mer om de ulike typene kulturminner og forskningsstatus, se Rundberget og 
Damlien 2009:4-7). 

For dyrkningssporene var det viktig å kartlegge og sikre vitenskapelig materiale, 
da kulturminnetypen har vært lite forsket på. Rydningsrøyser vil for eksempel 
gjennom form, beliggenhet og steinmaterialets sammensetning kunne gi 
indikasjoner om driftssystemer. Viktige problemstillinger under utgravningen 
var å finne om det var sammenheng mellom åkerflate og rydningsrøyser, om det 
var flere faser med dyrkning, og eventuelt omfang av disse fasene, når 
åkerområdet ble ryddet, hva slags driftsform som dyrkningssporene 
representerte, samt hva som ble dyrket og hvordan vegetasjonen var i området.  

Kullgroper er et typisk kulturminne i utmark, og settes gjerne i sammenheng 
med kullproduksjon til jernframstilling og smiing (se f.eks. Bloch-Nakkerud 
1987, Larsen 1991, Narmo 1997). Gropene varierer i form og størrelse, mens de 
dateringsmessig har hovedtyngde i perioden 1000 - 1300 e.Kr., med andre ord 
tidlig og høymiddelalder. Kullgropene er å regne som et massemateriale, noe 
som gjør det mulig å undersøke produksjon og økonomiske forhold i 
middelalderen, noe som krever statistisk sammenlignbare data. Viktige 
problemstillinger var å finne ut hvilke treslag som ble benyttet, hvordan 
trevirket var stablet i gropene, når kullproduksjonen fant sted, hvilken form og 
dimensjon gropene hadde, og om dette kunne knyttes til periode eller bestemte 
typer aktiviteter, som jernfremstilling og smiing. 

Utvinning av tjære har vært knyttet til utnyttelse av skogen helt inn i vår tid, 
men det er usikkert hvor langt bakover i tid denne produksjonen har foregått. 
Bruk av tjære på båter er dokumentert fra romertid og vikingtid (Rolfsen 
2002:263 med henvisninger), og det er skriftlige kilder fra middelalder som 
forteller om tjærebruk. De siste 20 år har det blitt registrert og utgravd en rekke 
miler på Østlandet, men det er fremdeles mye som står igjen for å få en god 
forståelse av milene. Dateringene ligger stort sett i middelalder og 
etterreformatorisk tid. Tjæreutvinning forutsetter furu, som derfor er en viktig 
lokaliseringsfaktor for produksjonen. Tjæren utvinnes ved å varme opp 
kjerneved av furu, fortrinnsvis tyrived, slik at harpiksen renner ut, men uten at 
veden tar fyr. Mens moderne tjæreutvinning bruker ekstern varmekilde, har 
utvinningen tidligere blitt gjort med intern varmekilde, der veden var både 
råstoff og brensel. (Larsen 1990:172). Det skilles mellom fire typer tjæremiler, 
tjæremile/tjæregrop, tjærehjell, tjæregrøfter og myrmiler. De tre førstnevnte 
ligger vanligvis i hellende terreng. Den sentrale gropen (mileskål) var gjerne 
dekket av never, og fylt med tyrispik. I vollen omkring kan det ha vært 
lufteåpninger. I nedkant ble tjæren tappet ut gjennom en grøft/renne/kanal, som 
ofte har hatt en hul stokk. For enden av grøften var gjerne en tappegrop eller 
bøttegrop der tjæren ble samlet i kar. Tjærehjellen er skiller seg fra den enkle 
tjæregropen ved å ha en trekonstruksjon i nedkant for å holde på plass 
milefyllet. Tjæregrøftene er lange og smale i stedet for gropformete. Myrmilen 
var anlagt i myr. Tjæremiler kan ha en eller flere bruksfaser.  
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Tjæremilene på Barntjernmoen skulle undersøkes med hensyn til å finne ut hva 
slags type mile det dreide seg om, konstruksjonselementer skulle dokumenteres, 
f.eks. milekammer, avløp, avtappingssystem, om mulig avklare om det ble 
benyttet tømmer eller stubber, når tjæreproduksjonen foregikk og om milene ble 
gjenbrukt, hvor stort utbyttet kunne ha vært, og hvordan tjæremilene 
dateringsmessig forholdt seg til andre aktivitetsspor i området (Rundberget og 
Damlien 2009:7).  

5.2. UTGRAVNINGSMETODE 
De seks registrerte lokalitetene fra fylkeskommunens registrering fikk hvert sitt 
lokalitetsnavn (lok. 1 – lok. 6). Det ble benyttet én strukturnummerserie for hele 
utgravningen, S1-S23. De fleste strukturene ble målt inn digitalt, resten ble 
tegnet inn på kart eller plantegninger for senere digital innlegging. Alle 
lokalitetene ble totalgravd. Strukturene ble fotografert og tegnet i plan før de ble 
snittet. Med unntak av avskrevne strukturer, ble alt også dokumentert med foto 
og tegning i profil. 

Lokalitetene ble undersøkt med varierte metoder. Gropene og rydningsrøysene 
og de antatte bøttegropene ved milene ble snittet med maskin for å få frem 
profiler. Likeledes ble det lagt maskinelle sjakter gjennom dyrkningslag og 
åkerkant for å dokumentere disse. Det ble også lagt to smale, manuelt gravde 
sjakter gjennom dyrkningslaget, og det ble gjort ti prøvestikk for om mulig å 
avgrense utstrekningen av dyrkingslaget. Kullgropen S8 ble undersøkt ved en 
manuell sjakt gjennom for å få frem et profil. De to tjæremilene ble gravd med 
maskin i kvadranter, og profilene dokumentert fortløpende (fig. 4b, 5d). Det ble 
tidvis forsøkt å grave lagene i milene stratigrafisk, men det var ikke realistisk 
gjennomførbart med bred gravemaskinskuffe og knapt med tid, i kombinasjon 
med uklare og omrotete stratigrafiske skiller. Enkeltsituasjoner ble imidlertid 
renset opp og dokumentert i plan. Under milene ble det flateavdekket, og 
eventuelle nye strukturer ble dokumentert i plan og profil og snittet.  

 a) b) 
Figur 4: Dag Erik Færø Olsen i arbeid. a) Småhogst lok.1 (Cf34243_014, tatt mot ØNØ). 
b) Dokumentasjon av profil i tjæremile S7 (Cf34243_355, tatt mot V).  
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Det ble tatt ut kullprøver fra de fleste strukturene, med merking KP- 
(fortløpende nummerering). Fra dyrkningslagprofilene ble det dessuten tatt ut 
pollenserier, til sammen fem stykker (F12-F16). Prøver på treverk og 
konglomerert tjære fra tapperennene i milene ble tatt inn som funn (F1-F11, 
F17-F19). Funn og prøver fra utgravning ble gitt C-numre per lokalitet, ettersom 
de fordeler seg på forskjellige tidsperioder, kulturminnetyper og gårder (se 
tabell 1 over for oversikt over C-numre). Alle foto har blitt lagt inn i Fotobasen 
ved KHM under Cf34243. 

Til KHMs innmålinger ble det benyttet en av museets totalstasjoner, en Leica 
1105 med fjernstyring (fig. 5a). Alle innmålingene ble utført med selvsøkende 
kikkert og én person ved prismet. Dataene behandles deretter i ArcGis. Til 
databearbeiding ble programvarene Leica GeoOffice 2.0 og ESRI ArcGIS 9.2 
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 der de ble gjort om til polygoner og linjer, og lagret i en geodatabase. 
ArcGIS ble brukt ved ferdigstillelse av kartene til rapporten. Alle kartdata er i 
UTM 32N. Alle kartdata er avlevert til Dokumentasjonsseksjonen ved KHM og 
lagret der. All kartbearbeiding ble utført av Magne Samdal, KHM. 

Digitale 3D-modeller av tjæremilene ble laget ved å måle inn ca. 500–600 
georefererte nivelleringspunkter jevnt spredd over hele strukturen og terrenget 
rundt med totalstasjon. Punktene ble tatt hyppigere der strukturen hadde 
tydelige knekkpunkter eller kurver, konstruksjonsdetaljer eller øvrige fysiske 
egenskaper som var av interesse for tolkningene. 
 

a) b) 

c) d) 
Figur 5: a) Fotodokumentasjon i tett skog, lok. 5, med Dag Erik Færø Olsen (Cf34243_007, tatt 
mot ØNØ). b) Digital innmåling lok. 1, med Magne Samdal og Kjetil Loftsgarden (Cf34243_043, 
tatt mot Ø). c) Rydding av hogst med gravemaskin, lok. 1, med Kåre Sakshaug (Cf34243_138, tatt 
mot V). d) Utgravning av NV-kvadrant i tjæremile S7, med Camilla Cecilie Wenn og Kåre 
Sakshaug (Cf34243_253, tatt mot SV). 
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5.3. UTGRAVNINGENS FORLØP  
Grunnet manglende hogst før oppstart, ble de første dagene brukt til 
dokumentasjon i plan av strukturene på tilgjengelige lokaliteter (lok.1-5), 
enkelte mindre strukturer og sjakter ble gravd manuelt (S8, S12/profil B, profil 
A, prøvestikk 1-10), og småtrær ble kuttet med øks og sag (fig. 4a). Etter hogst 
og opprydning (fig. 4c, 43) ble det gravd to maskinelle sjakter i dyrkningslaget 
og gjennom S13 (profil C og profil D). Maskinen ble deretter flyttet til 
rydningsrøysene, der alle ble snittet med maskin. Videre ble fangstgrop S6 
snittet. Deretter ble S7 påbegynt, en kvadrant om gangen, og profilene 
dokumentert fortløpende. S9 og S10 ble deretter snittet med maskin, før 
maskinen ble flyttet til lok. 6. Også her ble det gravd i kvadranter, med 
fortløpende dokumentasjon av profilene. Maskinen ble ikke benyttet i ett; på 
grunn av at dokumentasjonen tok tid, kunne det gå en til to dager mellom hver 
gang maskinen kjørte. Etter at all utgravning med maskinen var ferdigstilt, ble 
det gjort en del manuelt arbeid med rensing av profiler, samt at deler av 
rennesystemet i S7 ble utgravd for hånd for å skåne konstruksjonselementene. 
All dokumentasjon av dyrkningsprofiler og rydningsrøysprofiler ble gjort etter 
at arbeidet med maskin var ferdig. 

5.4. KILDEKRITISKE FORHOLD 
Arbeidet på lok. 5 og 6, samt deler av lok. 1, var helt avhengig av hogst da det 
stod tett med grantrær som hindret sikt og tilgjengelighet (se f.eks. fig. 5a og 
43). Forsinkelsen i hogst (ferdig etter fjerde dag i felt, i tillegg til ytterligere en 
dag på opprydning med maskin) gjorde at det tok unødvendig lang tid før de 
maskinelle utgravningene kom i gang. Det betydde også at utsetting av 
fastpunkter og innmåling måtte foregå i flere omganger. Totalt anslås dette å ha 
gitt en forsinkelse i arbeidet på 2-3 dager, der feltpersonellet gjorde 
undersøkelsene manuelt i stedet for med maskin, noe som ville vært 
tidsbesparende. Dette gav også kortere tid på de resterende undersøkelsene, noe 
som særlig gikk ut over dokumentasjonen på de komplekse tjæremilene.  

Årstid og vær gav noen ekstra utfordringer. Andre dag i felt kom det 15 cm 
nysnø, og progresjonen ble påvirket av dette (fig. 2, også 4a, 5a, 5b). Foto-
dokumentasjonen er billedskjønn, men ikke nødvendigvis informativ. Tælen lå 
fremdeles i jorden flere steder, både i dyrkningslagene på lok. 1 og spesielt i 
vollen på tjæremilen på lok. 3. Dette vanskeliggjorde kontrollen på lag og faser, 
ettersom gravemaskinen endte opp med å fjerne meterstore klumper med 
frossen jord av gangen. En halv dag med hagl var ubehagelig og forsinket 
arbeidet noe, i og med at det tok ekstra tid å få renset til foto, men skapte ikke 
store problemer. Det gjorde derimot øsende regnvær under arbeidet med 
nordvestkvadranten i S7, når det var planlagt å undersøke milen i plan. Det ble 
gjort forsøk på å dokumentere milen i plan og sjiktvis, men dokumentasjonen 
forsvant i stor grad i gjørme. 

Begge tjæremilene var gjennomhullet av revehi, særlig i vollene. Som følge av 
dette var stratigrafien ofte omrotet og utfordrende å tolke. S7 hadde på et 
tidspunkt hatt et revehi langs rennen i tjæremilen slik at utkast og fyll var 
ødelagt.  
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På HMS-siden er det to elementer som må nevnes. Heldigvis slapp vi unna 
direkte nærkontakt med huggorm, men lok. 3 og lok. 5 var utsatte i så måte. Det 
var utvilsomt ormebol i tjæremilen, trolig som gjenbruk av revehi. På et 
tidspunkt falt en huggorm ned det 2 m høye sørprofilet, der en person hadde 
stått ti minutter tidligere og tegnet, og vi anser det som flaks at ingen fikk 
huggorm i hodet. Utover å følge ekstra godt med, var det lite som kunne gjøres 
for å forebygge liknende situasjoner, i og med at profilene måtte tegnes, og en 
viss nærhet var nødvendig for å tolke lagene. 

Størrelsen på S7 var den andre HMS-utfordringen. Vollene var opptil 1,9 m 
høye over markoverflaten, mens enkelte groper lå opptil 1,2 m under 
markoverflaten, med mye fyll over. Det var derfor nødvendig å fjerne langt mer 
masser enn planlagt for å ivareta feltpersonellets sikkerhet. I NV-kvadranten 
skulle det opprinnelig bare legges en sjakt langs Ø-V-aksen, for å få frem hele 
profilet mot S, men det var nødvendig å fjerne mesteparten av kvadranten, kun 
med en balk igjen mot NØ-kvadranten, slik at man hadde fri rømningsvei 
dersom profilet skulle rase ut. Det forekom ingen ras mens feltpersonellet var til 
stede, men profil 4 mot V hadde delvis rast ut i løpet av en natt (fig. 6), trolig 
fordi noe av jorden i profilet var løsmasser fra et revehi.  

Problemer ved dateringer av dyrkningslag og tjæremiler vil bli diskutert i kap. 
5.6.3 og 5.7. 

 
Figur 6: Utrast profil i tjæremile S7 (Cf34243_417, tatt mot S). 
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5.5. UTGRAVNINGEN: LOKALITETER OG STRUKTURER 
5.5.1. DYRKNINGSSPOR: LOK. 1 (ID95778) 
På lok.1 var det registrert dyrkningsspor innenfor et forholdvis stort område. 
Det dreide seg om fem rydningsrøyser, et større område med teigfurer, en 
åkerkant og dyrkningslag, i tillegg til en kullgrop. Under utgravningen ble alt 
undersøkt. Det ble lagt maskinelle sjakter gjennom de fem rydningsrøysene (S1-
S5), åkerkanten (S13, profil D), og teigfurene (profil C). Videre ble det gjort 
manuelle sjakter gjennom teigfurer (profil A) og kullgropen (S12/profil B), og 
prøvestikk over dyrkningsflaten (fig. 7, 8).  
 

Lokaliteten lå i forholdsvis plant terreng, men med svak helling mot sør i den 
nordre delen. Den sørlige og østlige delen av lokaliteten var dekket av tett og 
høy granskog, med unntak av om lag en meter på hver side av veifaret som 
krysset her. Røysene lå i en liten klaring på begge sider av veifaret. Den 
nordlige delen av lokaliteten var en hogstflate med høye gresstuer og lyng, 
stubber og spredte ungtrær. Hogstflaten fortsatte opp en slak skråning til en ny 
flate nord for lokalitetsavgrensingen. Mesteparten av lokaliteten hadde fin 
siltblandet sandundergrunn, med lite stein. I området rundt rydningsrøysene var 
det i varierende grad også en del stein av forskjellig størrelse blandet i sanden. 

 
Figur 7: Dyrkningsflaten på lok. 1 (Cf34243_137, tatt mot SSØ). Rydningsrøysene er bak trærne 
midt i bildet. 
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Figur 8: Lok. 1. Dyrkningsspor i form av teigfurer, åkerkant, dyrkningslag og rydningsrøyser. 
Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. 
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Dyrkningslag og teigfurer 
Dyrkningsflaten var i forkant av utgravningen primært definert ved teigfurer, 
som var forholdsvis tydelige i områdene med skog, men ikke erkjennbare på 
hogstflaten. Dette skyldes i stor grad at den tette granskogen har hemmet annen 
plantevekst, slik at det mellom trærne for det meste var lav lyng og mose, mens 
det på hogstflaten var langt mer vekster i varierende høyde som skjulte 
terrenget. Det ble ikke foretatt nye oppmålinger av teigfurer eller av åkerkanten 
ved KHMs undersøkelser, da det ikke ble observert videre teigfurer enn dem 
som ble registrert av Akershus fylkeskommune (fig. 8, 9 høyre).  

Prøvestikk ble gjort både på den sørlige delen av hogstflaten (PS1, PS2, PS5 og 
PS9), i skråningen (PS4) og på den nordlige delen (PS3, PS6, PS7, PS8 og 
PS10), for om mulig å avgrense dyrkningsflaten. Dyrkningslaget ble gjenfunnet 
i alle prøvestikk med unntak av i PS10 (som hadde andre trekk, se under), og det 
ble dokumentert i opptil 20 cm tykkelse i profilene (fig. 9 venstre). Stort sett var 
det tynnere på den øvre flaten enn den nedre, noe som kan tyde på en viss 
erosjon. Det ble også gjort to prøvestikk sørøst for røysene S1-S5 (ikke innmålt), 
men her ble ikke dyrkningslaget gjenfunnet.  

Utover prøvestikk ble dyrkningslaget dokumentert i tre profiler. Sjaktene for 
profil C og profil D ble lagt med gravemaskin på tvers av henholdsvis teigfurer 
og åkerkant, mens profil A ble gravd for hånd på tvers av teigfurer (fig. 9 
høyre). Det viste seg vanskelig å dokumentere åkerkanter og teigfurer gjennom 
profiler – selv om de var tydelige i terrenget, viste de seg ikke som annet enn 
svake forsenkninger i toppen av profilene. Det ble i tillegg dokumentert 
tilsynelatende liknende lag under rydningsrøysene S1, S2 og S5, men 
pollenanalyser under S1 avkrefter at disse var dyrkningslag (se avsnitt om 
datering og pollenanalyser under). 

 

 

 
Dyrkningslaget var lys brungrått i farge, og inneholdt begrensete mengder 
humus og kull blandet med den sand- og siltholdige undergrunnen. Det syntes 
forholdsvis uniformt over hele området. I profil A, samt i flere av prøvestikkene 
(se tegn. 8.3.1, 8.3.2) var det mulig å skille ut to lag a og b, der det sistnevnte 
var noe mer humøst og kullholdig enn det øverste.  

Figur 9: Dyrkningslag. Venstre: PS1, detalj (Cf34243_108, tatt mot NV). Høyre topp: Profil A 
(Cf34243_107, tatt mot VNV). Høyre bunn: Profil A, plassering på tvers av to teigfurer 
(Cf34243_103, tatt mot N). 
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Akershus fylkeskommune hadde registrert én kullgrop, en forsenkning med 
antydning til voll, i granskogen nordøst på lokaliteten. Denne ble opprinnelig 
dokumentert som S12 i plan, men i profil viste det seg at forsenkningen kun var 
et overflatefenomen, som ikke reflekterte en nedgravning i grunnen. Under 
torven var det imidlertid et kullag på ca. 5-20 cm, som også ble funnet i PS10 
noe lenger nord (fig. 10a,b, tegn. 8.3.1, 8.3.2). Det er sannsynlig at det er 
nettopp dette laget som ved fylkeskommunens registrering ble datert til 
senmiddelalder-nyere tid. Kullaget har tydeligvis strukket seg over deler av 
skråningen mellom den øvre og nedre flaten på lokaliteten, og noe innover den 
øvre flaten.  

 

 

Rydningsrøyser 
Rydningsrøysene lå på begge sider av et gammelt veifar i retning Nordkisa (se 
Aasheim 2006:4). Alle røysene var i noen grad dekket av mose og lyng, men S1 
og S2 var noe mindre tilgrodd enn resten (fig. 11a). Trolig har trærne som delvis 
vokste gjennom røysene beskyttet mot sterk mosevekst. Av tidshensyn ble bare 
S3 og S4 avtorvet og tegnet og fotografert i plan (fig. 11b), mens de øvrige ble 
dokumentert med foto uten å renses. Ved maskinell snitting viste det seg at S1 
og S2 var relativt korrekt avgrenset på bakgrunn av utseende (fig. 12), mens S5 
var mer omfattende enn antatt. Det var lite røysfyll utover stein i samtlige av 
strukturene, og det var derfor ikke mulig å ta ut daterbart materiale fra selve 
røysene, kun fra antatte dyrkningslag under enkelte av røysene. Et av 
profilsnittene ble trukket gjennom veifaret nevnt over, for om mulig å kunne 
dokumentere langvarig bruk. Veifaret var lite definert i dybden (fig. 13). 

S-nr  Form   Mål i m  Lag/ 
Plan/sider/bunn Lengde Bredde Dybde tykkelse 

S01 Ujevn 3,80 2,50 0,40 L5/ maks. 20 cm 
S02 Ujevn 3,20 2,90 0,60 L5/ maks. 20 cm 
S03 Ujevn 4,40 3,90 0,20 - 
S04 Ujevn 5,40 4,90 0,25 - 
S05 Ujevn 3,50 3,00 0,45 L2/ maks. 20 cm 

Tabell 2: Rydningsrøyser på lok. 1, sammenlikning. 

De fem rydningsrøysene varierte i størrelse og sammensetning (ill., se 8.3.3-5). 
Samtlige røyser var ujevne i form, både i plan, sider og bunn. S1, S2 og S5 
målte 3,2-3,8 m på det største, de var 0,4-0,6 m dype, og bestod for det meste av 
stein i størrelsesorden 15-30 cm. Alle tre hadde spor av dyrkningslag under 

Figur 10: Kullag i NØ-del av dyrkningsflaten. a) Profil B (ex-S12; Cf34243_092, tatt mot 
NNV). b) PS10 (Cf34243_118, tatt mot NØ). 

a) b) 
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røysen. S3 og S4 var større i plan, 4,4-5,4 m på det bredeste, men lavere, 0,20-
0,25 m, og bygd opp av nevestor stein. Det var ikke spor etter dyrkning under 
disse.  

 

 

 
Figur 12: Rydningsrøyser S1 og S2 i profil (Cf34243_153, tatt mot SSØ). 

 
Figur 13: Rydningsrøys S4 (høyre) og veifar (venstre) i profil (Cf34243_161, tatt mot SØ). 

Datering og pollenanalyser 
Dateringene av dyrkningssporene var sprikende (figur 14). I tillegg til to 
dateringer fra utgravningen, ble det også gjort to dateringer av Akershus 
fylkeskommune under registreringen. Tre av dateringene ligger i 
høymiddelalder-nyere tid (S2: 1310-1450 e.Kr.; profil B: 1430-1640 e.Kr., profil 
A: 1510-1640 e.Kr.), mens den siste går tilbake til merovingertid (lag under 
S1/S2: 620-660 e.Kr.). Dateringene fra utgravningen kommer fra klare 
kontekster, mens fylkeskommunens datering R95778-1 med høy sannsynlighet 
kommer fra kullaget i nordøstlig del av feltet. Det er noe mer usikkert hva som 
er datert i R95778-2, i relasjon til den stratigrafien som ble dokumentert ved den 
senere utgravningen av røysen, men i og med at dateringen ikke avviker mye fra 
ett av de andre dyrkningslagene, kan den antas å være representativ for en type 
aktivitet i området.  

De sterkt varierende dateringene illustrerer problematikken med hva man 
egentlig daterer i lag. Dette er godt eksemplifisert ved to dateringer fra røysene 

a) b) 
Figur 11: Rydningsrøyser i plan. a) S2 (Cf34243_047, tatt mot SSØ). b) S4 (Cf34243_046, 
tatt mot NNV). 
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S1/S2. Røys 2 ble datert til senmiddelalder, mens det underliggende laget ble 
datert til merovingertid, altså nesten 800 års sprik. Problematikken vil bli 
diskutert nærmere i kap. 5.7.1. 

Relasjonen mellom kullaget i profil B/PS10 og dyrkningslag, teigfurer og 
rydningsrøyser er ikke avklart. Dateringen sammenfaller imidlertid med 
dyrkningslaget i profil A i sørvest, og delvis med en datering fra røys S2, så det 
er sannsynlig at det representerer aktiviteter parallelt med dyrkningen i området. 
 

 
Figur 14: Dateringer fra dyrkningsprofiler og rydningsrøyser på lok. 1 (id95778) (OxCal v4. 
1.5 Bronk Ramsey [2010]; r:5 Atmospheric data from Reimer et al. [2009]). 

Det ble analysert pollenprøver fra dyrkningsprofil A (F13A-D), og fra lag under 
rydningsrøys S1 (F12A-D) (fullstendig rapport, se Moltsen 2011 i vedlegg 
8.5.3). Det var generelt lite pollen bevart i lagene under rydningsrøysen, og kun 
de to øverste prøvene inneholdt pollen, henholdsvis fra lag som i felt var tolket 
som dyrkningslag og røysfyll. Det ble hovedsakelig funnet pollen fra trær, 
spesielt furu og gran, samt enkelte urte- og kornpollen og en del sporer. 
Sammensetningen tyder på at lagene ikke stammer fra dyrkning, og at området 
har hatt tett barskog med mye gran og furu, enkelte lysninger og noe løvtrær 
(Moltsen 2011). 

Dyrkningsprofil A viste derimot en betydelig endring av vegetasjonen over tid. 
Andelen trepollen var markant lavere, og blant disse hadde granpollen blitt langt 
mer dominerende enn furu, samtidig som det var betydelig flere løvtrær. Det var 
en økning i andelen urter, og spesielt ugress som forekommer ved dyrkning, 
samt noe rug, bygg og ikke identifiserbare kornpollen. Også her var det en del 
sporer. På dette tidspunkt er området fremdeles dominert av barskog, men det 
har vært flere åpne områder, delvis med dyrkning av rug og bygg, noe lynghede 
og gressmark, og noe mer løvskog (Moltsen 2011). 

Dateringen av laget under røysene S1 og S2 til merovingertid synes noe tidlig 
sammenliknet med de andre dateringene fra lokaliteten, og pollenanalysene 
tyder i tillegg på at det ikke dreier seg om dyrkningsspor. Dersom det allikevel 
skulle ha vært dyrkning så tidlig, finnes det paralleller i Ullensaker kommune. 
Det har tidligere blitt dokumentert dyrkning fra mellom-neolitikum til 
merovingertid gjennom andre utgravninger (se for eksempel Helliksen 
1997:137-139 [før middelalder]; Høeg 1997:127-131 [mellomneolitikum-
middelalder] Reitan 2010 [yngre bronsealder, førromersk jernalder, 
merovingertid]; Skogsfjord 2008 [mellomneolitikum, eldre romertid]). Andre 
dyrkningsspor som kan være relevante å sammenlikne med er dokumentert i 
Nannestad kommune (Wenn og Rundberget 2010 [neolitikum, romertid]; 
Skogstrand in prep. [foreløpig udatert]). 
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5.5.2. GROPER MED UKJENT FUNKSJON - MULIGE FANGSTGROPER OG 
KULLGROPER: LOK. 2 (ID95777), LOK. 4 (ID95779) OG LOK. 5 (ID95781) 
Det ble undersøkt til sammen fem registrerte kullgroper under utgravningen. 
Ingen av dem ble ved snitting stadfestet som kullgroper. S12 ble avskrevet (se 
kap. 5.4 over), mens S6, S9 og S10 foreslås å være gjenfylte fangstgroper, og S8 
er en mulig kullgrop. En oversikt over mål og form finnes i tabell 3. 
 

De fire gropene var erkjennbare som forsenkninger i terrenget, som med en god 
porsjon godvilje kunne sies å ha voll. De ble dokumentert i plan som om de var 
kullgroper, men videre undersøkelser understøtter ikke dette, kanskje med 
unntak av S8.  

 

 
Figur 15: Groper slik de ble innmålt. a) Fangstgrop S6. b) Grop S8. c) Fangstgroper S9 og 
S10. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. 

a)  b) 

c) 
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S-
nr. 

Mål før utgravning Mål etter utgravning Form 

Ytre 
diam 

Indre 
diam 

D fra 
mark-
overfl. 

Indre 
diam 

D fra 
marko
verfl. 

B 
bunn 

Over-
flate 

Bunnflate Sider Bunn 

S6 8,5 x 8,5 4,0 x 4,0 0,65 4,6  1,2 1,75 Rund Rund Steile Skrå 
S8 5,5 x 5,5 3,9 x 2,7 0,35 2,5 0,8 1,2 Rund Oval Skrå/rundet Skrå 
S9 6,1 x 4,7 3,4 x 1,7 0,54 4,0 1,1 1,4 Oval Oval/ujevn Steile/skrå Flat 
S10 6,0 x 5,5 3,7 x 3,2 0,65 4,6 1,1 3,2 Oval Oval Skrå/rundet Rundet 
Tabell 3: Oversikt over groper med ukjent funksjon. Kun relevante begreper for de gjeldende 
gropene er inkludert i tabellen. 

S6 var betydelig større enn de øvrige, og den gropen som hadde mest antydning 
til voll i plan (fig. 15a, 16a,b; tegn. 8.3.6, 8.3.9). Den lå på en lysning i skogen 
nordvest for veifaret, og var dekket med tuer av høyt gress og noe lyng, samt at 
det var enkelte mindre trær langs kanten. S9 og S10 lå ca. 10 m fra hverandre i 
vestre del av planområdet i tett granskog (fig. 15c; tegn. 8.3.7-9). Rett nord for 
S9 gikk en sidesti vestover fra veifaret. Begge var overgrodd med lyng, mose og 
gress, og hadde trær langs kanten og delvis i skråningene. S6, S9 og S10 var alle 
gravd ned i blandet moreneundergrunn; løs sand med mye stein. De var fylt med 
sand iblandet litt humus og til dels svært mye stein i varierende størrelse. Rett 
under torven ble det på disse lokalitetene observert et sporadisk sjikt med kull, 
som kan stamme fra skogbrann. 

S6 og S9 viste seg etter snitting å ha steile sider i de nederste 30-60 cm, og 
skråere sider høyere opp, med andre ord en slags traktform, og lett skrå bunn. 
S10 hadde bredere nedgravning, med skrå sider og tydelig skrånende bunn. I 
plan ble det dokumentert antydning til voll på gropene, men ved snitting var 
ikke denne synlig. Det anses som sannsynlig at gropene kan ha hatt voller, men 
at vollene senere har blitt brukt til å fylle igjen gropene. Når gropene syntes å ha 
voller i plan, er dette trolig på grunn av at vegetasjonen har vært kraftigere her 
fordi rester av gamle voller har gjort jordsmonnet mer næringsrikt.  

 

 
S8 var det sørligste kulturminnet innenfor planområdet (fig. 15b, 17; tegn. 
8.3.10). Gropen lå i lett helling mot sørøst i en lysning øst for veifaret. Den var 
dekket med tuer av høyt gress og lyng, mens det stod bjørk og grantrær i 
umiddelbar nærhet. Undergrunnen bestod av fin siltig sand, og inneholdt lett 
humøst fyll med kullstøv og spredte kullbiter, samt enkelte tynne kullinser mot 
bunnen. Heller ikke denne hadde tydelig voll. 

a) b) 
Figur 16: Mulig fangstgrop S6 i plan og profil (Cf34243_054, Cf34243_175, tatt mot V). 
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Figur 17: Grop S8 i profil (Cf34243_086, tatt mot VNV). 

Datering 
I forbindelse med utgravningen ble det datert to prøver fra de tre lokalitetene. I 
tillegg gjorde Akershus fylkeskommune dateringer på alle tre lokaliteter under 
registreringen. Dateringene spriker tydelig, og i likhet med dyrkningssporene i 
kap. 5.5.1. er det er et åpent spørsmål hva kullet som har blitt datert egentlig 
representerer.  

Det er forholdsvis stor forskjell for S9 (780-1180 e.Kr.) og S10 (170-60 f.Kr.), 
to groper som lå like ved hverandre og som man skulle kunne anta var 
forholdsvis samtidige. Dateringen av S6 (1430-1660 e.Kr.) var den yngste av 
disse gropene. S8 var den eneste strukturen der det ble funnet kullansamlinger 
under utgravningen; fra de øvrige gropene ble det derfor tatt ut 
makrofossilprøver fra nedre del av fyllet for om mulig å kunne finne kull. Ved 
vasking av prøvene fremkom det svært små mengder med kull. Problemet med 
disse prøvene er at man ikke vet hvor kullet stammer fra. Det er mulig at det er 
samtidig med gropenes bruksfase, men det kan like sannsynlig være eldre eller 
yngre. En mulighet er at det kommer fra den opprinnelige markoverflaten, før 
anleggelsen av gropene, og kan i så fall være langt eldre enn gropene. 
Alternativt kan det være fra markoverflate eller annen aktivitet som har blitt 
blandet inn i massene ved gjenfyllingen. Kronologisk kan det være store gap 
mellom disse handlingene.  

 
Figur 18 Dateringer fra mulige fangstgroper og grop på lok. 2 (id95777), lok. 4 (id95779) og 
lok. 5 (id95781) (OxCal v4. 1.5 Bronk Ramsey [2010]; r:5 Atmospheric data from Reimer et al. 
[2009]). 

Prøvene fra registreringen ble antatt å være fra kullag i kullgroper, som ville 
vært en god kontekst, men når gropene viste seg ikke å være kullgroper eller å 
ha kullag, blir prøvene mer problematiske. En mulighet er at kullet kommer fra 
det sporadiske kullsjiktet som ble funnet under torven på flere av lokalitetene. 
Denne tolkningen er heller ikke uproblematisk, i og med at kullsjiktet syntes likt 
over større områder, men altså får en viss variasjon i dateringen. Det er heller 
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ikke klart hva kullet stammer fra; det er utvilsomt ikke fra gropenes bruksfase. 
Muligens kan det representere en eller flere skogbranner.  

Mest iøynefallende er avviket i de to dateringene på S8. Akershus fylkes-
kommune fikk resultat til høy- og senmiddelalder (1260-1400 e.Kr.), mens 
dateringen fra utgravningen falt tilbake til yngre bronsealder (765-515 f.Kr.). 
Tilsvarende dateringer er gjort på groper langs E6 om lag 3,8 km lenger nord 
(id89381, grop R15:5, se Dahle et al. 2010:20), men det er ikke mulig ut fra 
rapporten å bedømme om det dreier seg om samme type grop. Også fra 
Gardermoprosjektet ble det gravd groper av varierende størrelse uten tydelig 
kullag, med dateringer som spenner fra førromersk jernalder til nyere tid. Noen 
av disse gropene ble tolket som mulige ildsteder, andre hadde ukjent funksjon 
(Helliksen 1997:130-134). S8 kan være av samme type som disse. 
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5.5.3. TJÆREMILE, KULLGROP OG GROPER: LOK. 3 (ID95776) 
På lok. 3 var det registrert en tjæremile med bøttegrop. Resultatet av 
utgravningen var en tjæremile (S7) med minst sju faser fra tidlig middelalder til 
nyere tid, anlagt over en kullgrop (S17) fra tidlig middelalder og over to groper 
med ukjent funksjon (S16 og S19). Bøttegropen (S18) ble avskrevet.  

Lokaliteten lå i flatt terreng som i dag er hogstfelt, men ellers er det på alle 
kanter tett granskog med innslag av løvtrær. På og rundt tjæremilen var det 
tykke tuer med langt gress, ugress og lyng, samt flere ungtrær. Ellers på 
hogstflaten var det mye kratt og kjerr. Undergrunnen bestod av sand og silt, men 
med varierende mengder stein, i økende grad nedover i undergrunnen. Gammel 
markoverflate var bevart under store deler av milen, og også under vollene til 
kullgrop S17. 

Tjæremile S7 
Tjæremilen var rundoval i form, med brede og høye voller, en dyp mileskål og 
dyp og smal tappekanal i den sørlige delen av vollen (fig. 19-21). Milen målte 
ca. 21 x 19,5 m, hadde en omkrets på ca. 68 m, og dekket 314 m2. Vollene var 
opptil 1,9 m høye over markoverflaten, mens konstruksjonen på det dypeste var 
gravd ned ca. 1,2 m under markoverflaten. Vollene var gjennomhullet av dyrehi, 
trolig mye rev, men også gjenbrukt av orm. 

Milen skiller seg fra de vanlige milekategoriene (tjæregrop, tjæregrøft, 
tjærehjell, myrmile), men den bør trolig anses som en variant av tjæregrop, som 
den likner mest på i form. Den var ikke lang og smal som tjæregrøften, og 
hadde ikke bevart spor etter en hjellkonstruksjon, og var heller ikke anlagt i 
myr. Den største forskjellen fra vanlige tjæregroper (og fra tjærehjell og 
tjæregrøfter) var at den var anlagt i flatt terreng, i stedet for i helling. 

 
Figur 19: Tjæremile S7 opprenset. Målestaven ligger i tappekanalen (Cf34243_076, tatt mot N). 

Det ble bestemt å dele milen i fire kvadranter, hvorav den nordøstlige og 
sørøstlige skulle totalgraves en om gangen, for å få frem et profil i lengdesnittet 
nord-sør (oversikt over profiler, se fig. 21). I tillegg skulle det legges en sjakt i 
nordvestlig kvadrant for å kunne dokumentere et fullstendig profil også langs 
tverrsnittet. I praksis viste det seg å være nødvendig å endre strategien noe. Den 
nordøstre kvadranten ble fjernet først, og profilene mot vest (profil 1, nordlig 
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del) og sør (østlig del) ble dokumentert. Av sikkerhetshensyn ble det nødvendig 
å fjerne hele den nordvestre kvadranten, og ikke bare grave en sjakt. I første 
omgang ble imidlertid en balk langs N-S-aksen etterlatt, slik at det skulle være 
mulig å dokumentere hele profil 1 mot vest i milens lengderetning. I nordvest 
ble så profilene mot øst og mot sør (vestlig del) dokumentert. Videre ble den 
sørøstre kvadranten fjernet, og profil mot vest ferdigdokumentert (sørlig del). 
Deretter fulgte fjerning av profilbalken i den nordvestre kvadranten i tre 
omganger (med profil 2 og 3 mot vest), og midtre del av profilet mot sør ble 
dokumentert.  

 
Figur 20: 3D-modellering av tjæremile S7 før utgravning. De høyere områdene i lyse, grønne 
farger, de lavereliggende i mørk rødt. Grått er markoverflaten. Legg særlig merke til dybden på 
tappekanalen som fører ut av milen i sør. Utarbeidet av Magne Samdal, KHM. 

Profiler og kvadranter var blitt anlagt ut i fra milens utseende på overflaten for å 
dokumentere de forskjellige konstruksjonselementene, med utgangspunkt i 
mileskålen og tappekanalen. Det viste seg imidlertid at dette ikke samsvarte 
med milens egentlige konstruksjon, og etter fjerning av tre kvadranter var 
tappesystemet ennå ikke avdekket. Etter at alle profiler var dokumentert, 
fortsatte derfor utgravningen i sørvestkvadranten, delvis med gravemaskin og 
delvis manuelt, og tappesystemet ble til slutt funnet og dokumentert.  

En forsenkning direkte sør for milen var registrert av Akershus fylkeskommune 
som bøttegrop (avskrevet på fig. 21). Gropen ble snittet med gravemaskin, men 
ble avskrevet ettersom det ikke var noe som kunne knytte den til tjæremilen 
utover beliggenhet. Det var ikke spor av tjære eller kull i gropen, og tjæremilens 
oppbygning og tappesystem slik det ble dokumentert gjør det usannsynlig at 
grop S18 kan ha hatt funksjon relatert til milen. Gropen skilte seg også fra de 
mulige fangstgropene på andre lokaliteter, da den ikke bar spor av å være 
gjenfylt. Gravemaskinfører Kåre Sakshaug mente at det trolig dreide seg om 
tømte revehi, hi som har blitt spadd ut i jakt på pels. Dette anses som en 
sannsynlig tolkning.  
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Figur 21: Tjæremile S7 og underliggende strukturer, gropene S16 og S19, og kullgrop S17. 
Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. 
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Til sammen 88 lag ble dokumentert i og under milen (L1 topp, L88 bunn), disse 
er beskrevet i tabell 5 (fig. 22-28; tegn. 8.3.11-21). Lagene fordelte seg på minst 
sju faser med tjæreproduksjon (kalt fase 2-8), en kullgrop i bunnen (fase 1; se 
egen beskrivelse av S17), samt natur i form av markoverflate og utvasking, og 
diverse forstyrrelser. De nedre lagene i selve milen er vanskelige å tolke, men 
det er sannsynlig at det har vært ytterligere en eller to tidlige faser, da dette ville 
korrespondere best med de eldste tappekonstruksjonene. Bevaringsgraden til de 
forskjellige bruksfasene av milen er varierende.  

 
Figur 22: Tjæremile S7+kullgrop S17. Profil 1 mot V, midt (8.3.13) (Cf34243_278, t.m.V). 

 
Figur 23: Tjæremile S7+kullgrop S17. Profil 2 mot V (Cf34243_323, tatt mot V). 

 
Figur 24: Tjæremile S7+kullgrop S17. I midten av milen er fyllet omrotet ned til ca. 70 cm over 
bunnen, og milefasene er ødelagt. Profil 3 mot V (Cf34243_332, tatt mot V). 
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Figur 25: Tjæremile S7, oppsamlingsgrop; til høyre lagene som faller ned i oppsamlingsgropen 
og skjæres av et sent kutt. Profil 1 mot V, midtre-sørlig del (8.3.12) (Cf34243_283, tatt mot V). 

 
Figur 26: Tjæremile S7, uttømmingsgrøft. Profil 4 mot V (8.3.21)(Cf34243_278, tatt mot V). 

 
Figur 27: Tjæremile S7 med kullgrop S17 i bunnen. Profil mot Ø, sentral del 
(8.3.20)(Cf34243_301, tatt mot Ø). 
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Figur 28: Tjæremile S7 med kullgrop S17, profil 1 mot V (8.3.11)(Cf34243_286, tatt mot VSV). 
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 a) b)  

c) d) 
Figur 29: Utstrekning av fasene i tjæremile S7, slik de er dokumentert i profilene. Fase 3 og fase 5 
ble kun erkjent i profilene mot øst og vest. a) Fase 2. b) Fase 3. c) Fase 4. d) Fase 5. Kartgrunnlag: 
Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS.   
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a) b) 

c) 
Figur 30: Utstrekning av fasene i tjæremile S7, slik de er dokumentert i profilene. a) Fase 6. b) 
Fase 7. c) Fase 8. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. 
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Mileskålen har i alle faser vært anlagt i forsenkningen etter kullgropen, og har 
hatt en flat til lett rundet bunn. Der bekledningen av mileskålen er bevart, har 
den vært dekket med furubark (fig. 29-30 viser registrert utstrekning av fasene; 
profiltegninger av mileskålen, se tegn. 8.3.13, 8.3.16, 8.3.20; eksempel på 
barkdekke, se fig. 31). Over denne har tyriveden vært stablet. Enkeltområder 
med bevart ved tyder på at den ble lagt radialt fra sentrum, men her kan det ha 
vært mye variasjon, ettersom så lite er bevart. Over dette har det trolig vært fylt 
på med vanlig ved eller kull.  

 
Figur 31: Barklag i tjæremile S7, NV-kvadrant (Cf34243_248, tatt mot S). 

På tross av varierende bevaring, er det trolig at milen, i det minste i fase 2-5, i 
hovedsak har hatt samme type konstruksjon (fig. 29a-d). Vollene har vært av 
begrenset størrelse, milen har trolig målt maksimalt ca. 11-12 x 14-16 m, med 
vollhøyde på 0,7-1,2 m, før siste fase.  

Sør for mileskålen har det vært nok en grop, i det følgende kalt 
“oppsamlingsgrop”, som har ligget dypere enn mileskålen. I sørlig del av 
mileskålens bunn har det vært et kutt som har ledet tjæren ned i en trerenne med 
svært slak helling på et lavere nivå, og fra denne ned i en ny trerenne i bunnen 
av oppsamlingsgropen. Fra oppsamlingsgropen har en smalere grøft, heretter 
kalt “uttømmingsgrøft” eller «uttømmingskanal», steget opp mot sør. 

Det ble definert to separate oppsamlingsgroper i milen, den minste og eldste var 
gravd ned til ca. 1,3 m under markoverflaten, og var delvis skåret av den yngste 
i sør, som lå noe grunnere, ca. 1,15 m under markoverflaten (fig. 25, 28, 34a,b; 
tegn. 8.3.18). Oppsamlingsgropene var det laveste punktet i tappeprosessen og 
hadde trerenner, som må antas å ha samlet opp tjæren. Lengden på de to tropene 
var hhv. minst 0,8 m og 2,7 m. Bredden er usikker, men trolig var den smalere 
enn lengden. Det var også mulig å skille ut to uttømmingsgrøfter fra 
oppsamlingsgropene, den eldste dypere og kortere enn den yngste. 
Uttømmingsgrøftene steg sørover fra oppsamlingsgropen (fig. 26, 34a,b; tegn. 
8.3.21). Uttømmingsgrøftene var hhv. minst 2 m og 2,5 m lange, og 0,6 m og 
1,0 m brede. Det er usikkert hvordan prosessen med å få tjæren ut av 
oppsamlingsgropene har foregått, men dette vil bli diskutert videre i kap. 5.7.3.  
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Fase 6-8 har også hatt mileskål lagt over de foregående (fig. 30; tegn. 8.3.13). 
Tappesystemene er imidlertid ikke bevart (fig. 25). Anleggelsen og tømmingen 
av fase 8 utvidet milestrukturen kraftig. Det meste av vollfyllet stammet fra 
denne fasen. Det synes også som om mileskålen har vært større. Fase 6-8 ligger 
høyt nok til at tappekanalen som var fremtredende før utgravningen kunne ha 
vært brukt. Den komplette mangelen på spor av tjære langs kanalen synes 
derimot å avkrefte dette. Fyllet i og rundt kanalen var av samme omrotete type 
som i vollene. Som det vil bli gjort klart i lagbeskrivelsene under, har tjæren 
under tapping påvirket fyllet rundt trerennene under tapping, og det synes lite 
trolig at teknologien har endret seg i en slik grad at dette ikke har skjedd i de 
siste fasene. 

Stratigrafien tyder på at milen noen ganger har blitt grundig tømt og/eller 
omrotet før neste fase, enkelte ganger ser det ut til at det er fylt på sand som 
underlag for en ny fase, men stort sett virker det som en ny fase er anlagt oppå 
restene av forrige fase. Noe fyll er spadd ut i vollen, men barklagene som angir 
bunnen i hver fase er stor sett godt bevarte.  

Noen lagtyper går igjen. I mileskålen dannet furubark bunnen i milefasene. 
Barklagene er sjelden ubrutte, de ser ut til å ha blitt lagt i flere omganger, fra 
bunnen og opp til en side, så har det enten rast ut litt eller blitt intensjonelt lagt 
på et tynt lag fyll i bunnen, før barkdekket har fortsatt oppover til neste kant. 
Stedvis var det hull i barkdekket, av og til med kull i stedet for bark. Det er 
usikkert om dette er resultat av at barkdekket ble ødelagt ved anleggelsen av 
neste fase, eller om det er intensjonelt anlagte hull i dekket.  

Under barklaget var det i flere av fasene et sandlag av varierende tykkelse, ofte 
rødbrent som følge av brenningen (se bl.a. fig. 22-24, 27). Det kunne være 
spredt kull og humus i sanden. I fase 4 var det stedvis et tydelig skille mellom 
laget av tyrispiken som tjæren ble utvunnet fra, og kullaget som holdt 
brenningen i gang. Dette er imidlertid et unntakstilfelle, ellers er tyri og kull 
stort sett blandet. Ellers går blandete lag med sand, kull og humus i varierende 
igjen mellom alle fasene, og som utkast i vollene.  

I den sørvestlige kvadranten ble det dokumentert rester av fire trerenner 
(trerenne 1 øverst, trerenne 4 nederst), som alle fører ned i oppsamlingsgroper 
direkte sør for milegropen. Under og delvis rundt trerennene var fyllet 
gjennomgående svært kompakt, da sand, grus, humus og kull bar blitt 
konglomerert av utsivet tjære.  

Ingen av rennene kan med sikkerhet knyttes til bestemte milefaser, men det er 
mulig å komme med noen antydninger. Trerenne 4 (L74) ligger i 
oppsamlingsgrop 1, og er kun fragmentarisk bevart, men konglomerert tjære 
omkring (L75) vitner om at det ikke bare er et løst trestykke. Denne rennen 
ligger for dypt for noen av de påviste milefasene i milegropen, og skal derfor 
kanskje knyttes til en ikke lenger bevart fase som er stratigrafisk eldre enn fase 
2, men yngre enn kullgrop S17 (fase 1). Det er mulig at også lag L71-L73 kan 
være rester etter en tidlig fase som ikke er bevart, kanskje samme som L74. 
Trerenne 2 (L56, L58, L59) har trolig vært brukt flere ganger, der underlaget 
bestående av konglomerert tjære (L60) har vært gjenbrukt, mens trerennen har 
vært erstattet. Trerenne 2 har i alle faser ført tjæren videre ned i trerenne 3 
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(L62), med nok et konglomerert tjærelag (L63) under og omkring. Trerenne 2 
og 3 kan knyttes til fasene 2-4 i milegropen. De øvrige milefasene i mileskålen 
har ikke bevarte tappesystemer, ettersom det før eller under konstruksjonen av 
fase 8 ble gravd ned gjennom de tidligere tappesystemene i SV-kvadranten, og 
tapperenner med mer er borte. Trerennene 3 og 4 ligger begge på bunnen av 
tjæremilekonstruksjonen, i bunnen av oppsamlingsgropen. 

 
Figur 32: S7, tappesystem. Restene av trerenne og konglomerert tjære 1, plan (8.3.16, 
8.3.21)(Cf34243_367, tatt mot VSV). 

 
Figur 33: S7, tappesystem. Restene av trerenne og konglomerert tjære 2 i profilet mot S. Legg 
merke til hvordan rennen skjærer kullgrop S17, og også kuttet i milelagene over rennen 
(8.3.16)(Cf34243_341, tatt mot S). 
 
Trerenne 1 (L34, med underlag L35) kan antas å ha vært brukt i fase 5, selv om 
det ikke er noe stratigrafisk forbindelse mellom lagene i fase 5 og den bevarte 
trerennen. Rennen ligger for høyt for fase 4 og eldre faser, mens barkdekket i 
fase 6 strekker seg for langt sørover, og ut over trerenne 1, til å være en 
plausibel kandidat. Over trerenne 1 var fyllet svært løst. Dette er trolig rester av 
en dyregang/hi. Dybden på dyregangen er trolig avgjort nettopp av trerenne 1, 
det har ikke vært mulig å grave dypere på grunn av den konglomererte tjæren 
under rennen. 
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Element Mål (cm) Kommentar 
L YB IB T H 

Trerenne 1 Min. 38 - Min. 14 0,5 - Kun barkbunn bevart 
Kongl.tjære 1 Min. 62 Min. 64 - 6 - Underlag for renne 1 = tak for 

renne 2. Går inn i profil mot V. 
Trerenne 2 Min. 110 30 20 5 18 Har minst 2 bruksfaser. Fase 2a 

var et rør sammensatt av 
trestykker på ca. 5 x 10 cm i snitt, 
bevart i opptil 110 cm lengde. 

Kongl.tjære 2 Min. 140 40 30 8 25 Omslutter hele trerenne 2a. I sør 
heller laget steilt ned i trerenne 3. 

Trerenne 3 176 Min. 40 Min. 35 1-3 Min. 24 Uthult trestokk, der endeflatene 
var beholdt slik at den formet et 
trau. Ikke bevart dekke. 

Kongl.tjære 3 220 Min. 50 Min. 40 Min. 2-50 Opptil 50 Under hele trerenne 3, dessuten i 
ca. 20 cm høyde for sørenden, og 
opptil 40 cm lengde og 50 cm 
høyde for nordenden, der den 
ligger under kongl.tjære 4 

Trerenne 4 Min. 34 Min. 10 Min. 8 3 - Kun et lite trestykke bevart, 
resten trolig fjernet ved 
anleggelse av trerenne 3. 

Kongl.tjære 4 Min. 46 Min. 30  Min. 2  Kuttet av trerenne 3. 
Tabell 4: Oversikt over bevarte trerenner og konglomerert tjæreunderlag i tjæremile S7. L= 
lengde langs tapperetning; B = bredde på tvers av tapperetning, inndelt i ytre og indre for 
trerennene; T = tykkelse på konglomerert tjærelag eller vegg i trerenne; H = evt. bevart høyde 
av trerenne/konglomerert tjære. Alle sikre mål er gitt med kun tall, mens andre mål angis med 
“min.”, ettersom de angir bevart størrelse, ikke full utstrekning. 

 

 

Figur 34: Dokumenterte tappesystemer i milen. a) Tidlig fase. Trerenne 4 over konglomerert tjære 4, i 
oppsamlingsgrop med uttømmingskanal. b) Trerenne 2 og 3 over konglomerert tjære 2 og 3, i 
oppsamlingsgrop med uttømmingskanal. Se tegning for detaljer av tappesystemet; mål på kartet er 
omtrentlige, da tappesystemene ikke ble innmålt i felt, men er rekonstruert digital. Kartgrunnlag: 
Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. 

a) b) 
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Figur 35: S7, tappesystem. Detalj av trerenne og konglomerert tjære 2. Kullaget ca. midt i 
bildet til høyre og venstre for kuttet med rennen er kullgrop S17 (8.3.16)(Cf34243_393, tatt mot 
S) 
 

 
Figur 36: S7, tappesystem. Oppsamlingsgropen fra tidlig fase formgravd. Til høyre ligger 
konglomerert tjære 3 med konglomerert tjære 2 over. Ca. midt i bildet er trestykket som er rest 
av trerenne 4 synlig (8.3.13, 8.3.21) (Cf34243_505, tatt mot SSØ). 
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Figur 37: S7, tappesystem, profil 4 mot V. Trerenne 3 i konglomerert tjære 3 (venstre) og 
restene av trerenne 2 i konglomerert tjære 2 (høyre). Legg merke til hvordan sistnevnte stuper 
ned i trerenne 3 (8.3.18)(Cf34243_403, tatt mot vest). 

 
Figur 38: S7, tappesystem. Trerenne og konglomerert tjære 3 bak, i forgrunn oppsamlingsgrop 
tidlig fase, med restene av trerenne og konglomerert tjære 4. I profilet over rester av trerenne 
og konglomerert tjære 2 (Cf34243_525, tatt mot SSØ). 
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Den sørlige delen av milen, bestående av tappesystemer og renner, var langt mer 
omrotet enn den nordlige delen, og med unntak av trerennene synes det meste å 
være forstyrrete lag. Spesielt L5 og L13 hadde rester etter mye treverk, noe som 
kan tyde på at gamle renner ble gravd opp og lå blandet i dette fyllet. Trolig vil 
dette være forklaringen på at det ikke ble funnet spor av trerenner eller andre 
tappesystemer for fase 6-8.  

Det ble dokumentert tynne lag med gammel markoverflate og utvaskingslag 
under vollene i både milen og kullgropen, synlige som tynne mørkegrå og 
lysegrå plane sjikt (se f.eks. fig. 22-25,27-28; tegn.8.3.11). Stratigrafisk og 
kronologisk utgjør disse en utfordring. Det var ingen synlige forskjeller mellom 
disse lagene sør og nord for kullgropen og oppsamlingsgropene, der lagene ble 
avbrutt. Gammel markoverflate under vollen i kullgropen indikerer at 
markoverflaten var eldre enn kullgropen. Samtidig ble det observert at 
markoverflaten, og i enda større grad utvaskingslaget fulgte den sørlige 
nedskjæringen til samlegropene, noe som tyder på at gropen i det minste i sin 
eldste fase, er eldre enn markoverflaten. Gropen er i midlertid knyttet til 
tjæremilen, som er yngre enn kullgropen. Dette tyder på at gropen må ha 
eksistert før anleggelsen av både kullgrop og tjæremile. Mulige forklaringer kan 
være at gropen opprinnelig var et rotvelt, som senere ble benyttet ved 
konstruksjonen av tjæremilen, eller at den ble gravd på et tidligere tidspunkt enn 
kullgropen, for et nå ukjent formål. Da man bestemte seg for å anlegge en 
tjæremile, kan de to gropene ved siden av hverandre ha vært en 
lokaliseringsfaktor for milen.  

Tjæremilen var som tidligere nevnt gjennomhullet av dyrehi, blant annet i 
mileskålen langs den “reelle” midtlinjen (jf. det bevarte tappesystemet, ikke 
tapperennen i plan). Dokumentasjonen av lengdeprofilet N-S var et utslag av 
heldige omstendigheter. Dersom vi hadde truffet på milens faktiske midtlinje i 
første omgang, ville den øverste meteren eller så ha vært tapt, ødelagt av 
dyreganger (fig. 24), og minst 4 faser ville manglet i videre dokumentasjon. 
Vestsiden av milen var likeledes svært omrotet, her var det i tillegg mye røtter 
som hadde bidratt til å ødelegge stratigrafien. 
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L1 Torv      L1 L1 L1 L1  
L2 Natur Mørk brun sand m/mye humus, litt trekull, svært løst. Diverse naturprosesser 

etter siste milebruk; revehi, røtter, innrasing mm. 
     L2 L23   

L3 Fyll  Omrotet. Brun sand m/ mye humus, en god del kull, ingen sjiktdelinger; avsatt 
etter bruk 

    L2  - L2 L2  

L4 Kullag Kullag i skillet mellom L3 og L5 i sørlig del; kanskje tilhørende utkast fra F8, 
alternativt skogbrann e.l. 

      L3 L3  

F8
 

L5 Utkast F8 Omrotet. Likner L3, men mindre homogent blandet. Utkast etter F8     L3 L3-L9 L4 L4-10-6-13  
L6 Utkast F8 Kullag. Utkast etter F8      - L10    
L7 Milefyll F8 Rødlig-brunt-grått. Mye kull, trolig tyri, en del humus i sand, noe varmepåvirket 

sand. 
 KP10   L4 12a 5a 5a  

L8 Barklag F8 Forkullet never, ujevnt og oppbrutt i midten.  KP8   L5 12b 5b 5b  
L9 Underlag F8 Sand; under barklaget. Varmepåvirket sand m/ noe kull og humus     L6 13    

---
- L10 Ikke milerelatert Lys grått askelag, noe sand. Ukjent aktivitet utenfor milen     L54  -    

L11 Ikke milerelatert Middels brunt, svært humøst. Trolig sterkt forråtnet never, bark e.l. Ukjent 
aktivitet utenfor milen 

    L55  -    

F8
 

L12 Underlag/konstruksjon F8 Som L5, men noe mørkere og mer kullholdig. Trolig samme handling som L13, 
over dette. 

    L47  -    

L13 Underlag/konstruksjon F8 Som L5, men et vagt øvre skille - noe mindre omrotet og mer sjiktet. Omrotet i 
sør før siste fase, skjærer gjennom alle milefaser unntatt den siste - konstruksjon 
av siste fase? 

    L48  -    

L14 Underlag/konstruksjon F8 Som L13, men noe lysere, mindre kullstøv og humus, men mye kullbiter. 
Sandlommer. Trolig samme handling som L13, bunnlag. 

        L48b 

F7
 

L15 Utkast/voll F7 Som L19, men med mange tydelige sjikt, som imidlertid ikke lar seg avgrense. 
Utkastlag/voll etter F7. 

    L7/7  -  B/L27-28-
15-16 

 

L16 Utkast F7 Kullag. Trolig utkast fra milebruk L20/F7. Siltblandet, ikke kompakt.      L8  - L7/L8   
L17 Fyll F7 Sand; grålig, m/ noe humus, mye sot, en del trekull. Hovedlaget adskilt i S med 

et tynt kullskikt, men synes ikke å representere forskjellige faser, ellers homogent 
i sin heterogenitet. Fyllag F7. 

 KP7   L7b  - L6 L7a  

L18 Milefyll F7 Kullag. Tynt kullsjikt i milefyllet, S-del. F7     L7a     
L19 Milefyll F7 Som L5, men i S lommer m/ never, varmepåvirket sand. Fyllag F7     L7     
L20 Barklag F7 Som L8. Barklag, F7.  KP6   L9  - L9 L8-9-11  
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L21 Utkast/voll F6 Som L5 og L19; men med mange tydelige sjikt, som imidlertid ikke lar seg 
avgrense. Utkastlag/voll etter F6. 

    L7/10  -  B/L27-28-
15-16 

 

L22 Utkast F6 Tynne sjikt m/ kull, brent sand, humus. Utkast/omroting sør etter F6     L46  -    
L23 Utkast F6 Kullag. Som L16, trolig utkast etter bruk L28. Utkast fra F6.     L14 L11    
L24 Fyll F6 Som L19. Fyllag, omrotet, F6     L10  -    
L25 Fyll F6 Rødlig spettet m/ grått+brunt. Sand, varmepåv. sand, humus, kull. Fyllag F6     L11  - L10   
L26 Milefyll F6 Som L19 - noe mørkere. Mer kull+varmepåv. sand. Milefyll; kull, noe tyri, F6  KP3,5   L12 L14a  A  
L27 Milefyll F6 Fyll; som L19, men mye kull, muligens tyri. Milefyll - kull og tyri, F6     L13  -    
L28 Barklag F6 Som L8. Barklag. F6.  KP4   L15 L14b L11 L12  
L29 Underlag F6 Som L25? Varmepåvirket sand, underlag for F6     L17  -    

F5
 

L30 Utkast/voll F5 Som L19 og L5, men med mange tydelige sjikt, som imidlertid ikke lar seg 
avgrense. Utkastlag/voll etter F5. 

    L7/16  -  B/L27-28-
15-16 

 

L31 Fyll F5 Som L16, trolig utkast etter bruk L33. Fyllag, omrotet, F5     L16  -    
L32 Barklag F5 Som L8. Barklag, F5.     L21  -    
L33 Barklag F5 Som L8. Barklag, F5.     L18  -    
L34 Renne 1 I bunnen av L2, renne av bark? Renne 1, trolig anlagt til F5     L62  L24   
L35 Renne 1 Konglomerert tjære under renne 1/over renne 2a-c. Renne 1, anlagt til F5?     L63  L25   
L36 Underlag F5  Varmepåvirket sand. Som L25. Underlag for F5  KP2   L19  -    

F4
 

L37 Utkast F4 Kullag. Trolig sammenheng med L28 eller L42, trolig del av utkast fra 
F4/konstruksjon av F5. 

    L20  -    

L38 Fyll F4 Som L5, men mer finkornet, mer homogent mørk brungrått. Fyll i 
"oppsamlingsgrop", trolig avleiret, etter F4. 

    L49  -    

L39 Utkast F4 Kullag, som L16. Trolig utkast etter bruk L48 og relatert til L40. Utkast fra F4.     L25  -  L17-18  
L40 Utkast/voll F4 Som L19/L15, utkast fra L48? Samme som L39. Utkast/voll fra F4.      L29 L15    
L41 Utkast F4 Som L19. Utkast/omroting sør etter F4     L50  -    
L42 Fyll/utkast F4 Som L19. I N trolig også utkast fra L48. Fyllag, omrotet, F4     L22  -    
L42B Milefyll F4 Som L19.     L23     
L43 Milefyll F4 Tykt lag m/ tyri og kull, sort-grått. Milefyll, F4     L24 L18a L12 L14  
L44 Milefyll – kull F4 Kull. Milefyll, F4 KP13    L24a     
L45 Milefyll – tyri F4 Tyri. Milefyll, F4 KP12    L24b     
L46 Fyll- konstruksjon F4 Som L26. Fyllag, konstruksjon av F4     L26  -    
L47 Fyll - konstruksjon F4 Som L25. Fyllag, konstruksjon av F4      L27  -    
L48 Barklag F4 Som L8. Barklag, F4 KP11 KP1   L28 L18b L13 L19  
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? L49 Fyll Sjiktvis brune og gule lag, varierende mengde humus, sand og kull. Fyll i 
"oppsamlingsgrop", trolig tilhørende F4 eller tidligere. 

    L51  -    

F3
 

L50 Fyll F3/konstruksjon F4 Lys brungrå sand, noe humus og kullstøv, spettet. Fyllag, omrotet men lite 
innhold, etter F3/konstruksjon F4 

    L30 19 L14 L20  

L51 Fyll F3 Som L19. Fyllag, F3     L56     
L52 Fyll F3 Lys grå sand m/ noe humus og kullstøv. Kullag, F3 – trolig svært utvasket og 

ødelagt milefase. 
    L31  - L15   

F2
 

L53 Fyll F2 Som L41. Fyllag, omrotet, men lite innhold, etter fase2/konstruksjon F3     L32  - (L16)/L
22 

L22  

L54 Fyll F2 Som L41, men mye mer brent sand og leire i forhold til resten. Brunere. Fyllag F2         B 
L55 Fyll F2 Mørk grå, fin sand m/ humus, kull, aske, trolig tjærerester. Fyllag F2         C 
L56 Renne 2a Treverk i renne 2a     L64     
L57 Underlag renne 2a Konglomerert tjære under renne 2a     L64b     
L58 Renne 2b Treverk i renne 2b     L65     
L59 Renne 2c Treverk i renne 2c     L66     
L60 Underlag renne 2a+c Konglomerert tjære under og rundt renne 2a-c     L67  L25   
L61 Fyll Likner L66, men mer sandet, trolig tilhørende samme fase som L60. Fyll ved 

anleggelse av renne 2. 
      L26  D 

L62 Renne 3 Treverk i renne 3     L68     
L63 Underlag renne 3 Konglomerert tjære under renne 3     L69     
L64 Fyll Som L19. Fyllag, F2     L57     
L65 Bark- og kullag F2 Som L52, men mørkere og mer kullholdig. Bark- og kullag, F2, stedvis svært tynt, 

stedvis velbevart. 
KP14  KP16  L33  - L17-21 L21  

L66 Fyll - renne 2 Del av L67? Adskilt ved sand og kullommer, men kan være samme nedgravning 
gjennom kullgropen, som har blitt etterlatt på forskjellig vis. nedgravning til renne 
2 

      L27  E 

L67 Fyll - renne 2 Opprinnelig? nedgravning til renne, likner L19 i sammensetning. Fyll i 
nedgravning til renne 2 

      L28   

? 

L68 Fyll - bruk/konstruksjon? Gulbrun - blanding av L61 og L66. Fyll etter bruk av renne 4/konstruksjon av 
renne 2 

        F 

L69 Fyll - bruk/konstruksjon? Som L41, men en del treverk. Fyll etter bruk av renne 4/konstruksjon av renne 2         G 
L70 Fyll - bruk/konstruksjon? Som L66. Fyll etter bruk av renne 4/konstruksjon av renne 2         H 
L71 Fyll - tidlig fase Som L19. Fyllag, kanskje etter ikke erkjent fase før F2, relatert til renne 4?     L58     
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L72 Fyll - tidlig fase Noe mer kullholdig linse enn L71 og L73. Fyllag, kanskje etter ikke erkjent fase 
før F2 (f99), relatert til renne 4? 

    L58b     

L73 Fyll - tidlig fase Som L19. Fyllag, kanskje etter ikke erkjent fase før F2 (f99), relatert til renne 4?     L59     
L74 Renne 4 Treverk i renne 4     L70     
L75 Underlag renne 4 Konglomerert tjære under renne 4     L71     
L76 Fyll - renne 4 Som L66, men lysere, mindre kull. Fyll i nedgravning til renne 4         I 
L76B Utkast – F2? Utkast ved graving av "oppsamlingsgrop"          

F1
 –

 S
17

 

L77 Fyll etter F1 Som L50, men mer homogent. Fyllag etter F1 kullgrop. KP36    L34  - L18   
L78 Voll - utkast S17 Som L19, men lysere, mer sand. Voll fra tømming av S17     L35 L16  L26  
L79 Voll - utkast S17 Som L78, men iblandet mye kull. Voll fra tømming av S17     L36 L16  L25  
L80 Voll - utkast S17 Som L78. Voll fra tømming av S17     L37 L16-

20-17 
   

L81 Tømming S17 Gulbrun sand m/ grus. Innrast undergrunn, trolig ved tømming av S17     L61     
L82 Tømming S17 Grå sand m/ mye aske og en del kull. Kulltunge? Trolig oppstått under tømming 

av kullgropen, lokalt fenomen. 
    L60     

L83 Kullgrop S17 Kull m/ litt sand, humus og stein. Varmepåvirket sand under. Identisk med 
kullgrop S17 

  KP9 KP17 L41 L22 L19-20 L29-30  

L84 Voll – konstruksjon S17 Sandlomme. Voll v konstruksjon av S17     L38  -    
L85 Voll - konstruksjon S17 Som L84, men en del humus. Voll v konstruksjon av S17     L39  -  L24  
L86 Voll - konstruksjon S17 Som L78. Voll v konstruksjon av S17     L40  -  L23  

N
at

ur
 L87 Markoverflate Mørk grå sotholdig sand, noe humus. Markoverflate KP15    L42-43 L21    

L88 Utvaskingslag Lys grå sand. Utvaskingslag     L44  -    
 - Natur Rødbrun grov sand m/ litt kullstøv. Natur     L45  -    

Tabell 5: Faser og lag i tjæremile S7 og kullgrop S17. L=Lag; F=Fase; KP=Kullprøve; P=Profil (etter bindestrek følger retning profilet er sett mot, i parentes 
hvilken del av et lengre profil det er snakk om). 
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Andre strukturer 
Kullgrop S17 lå under tjæremile S7, og regnes for fase 1 (L83) i bruken av dette 
anlegget (fig. 22-24, 27-28, 40-41; tegn. 8.3.13, 8.3.16, 8.3.20). Mål og form er 
dokumentert i tabell 6. Det ble bare observert en fase av kullbrenning. 
Kullproduksjonen i fase 1 ble erstattet med tjæreproduksjon i fase 2 og 
fremover. Kullgropen var tilnærmet rektangulær med avrundete hjørner, slik 
den ble observert i plan ca. 20 cm over bunnen. Kullaget er tydelig i hele 
gropen, men med ekstra tykke lag ytterst langs kantene. I to av profilene vises 
askelag i tunger langs siden, innkapslet i kullaget. I profilet mot V lå det en tykk 
stokk på ca. 15 cm i diameter i N-S -retning, med en betraktelig mindre stokk 
vinkelrett over denne. I sør er kullgropen skåret gjennom av renne 2, og trolig 
også renne 4. Vollen er gjennomskåret av L48 fra anleggelsen av fase 8. 

Grop S16 var oval i plan, med buete sider og flat bunn, og lå under den 
sørøstlige kvadranten av S7 (fig. 21, 39a; tegn. 8.3.31). Den målte 100 x 68 cm, 
og var 34 cm dyp. Fyllet bestod av brungrå sand med noe humus og grus, samt 
en del trekull, ofte sjiktvis fordelt. Rundt og under gropen er et tynt lag med 
rødbrun, trolig varmepåvirket grov sand. Gropen går ned i svært hardpakket 
sandundergrunn, mulig en type konglomerert morene eller aur. Gropens 
funksjon er ukjent, men den varmepåvirkete sanden tyder på at det har vært 
sterk varme i gropen. 

 

 
Grop S19 var oval i plan, med rette til slakt skrå sider, og tilnærmet flat bunn 
(fig. 21, 39b; tegn. 8.3.31). Den lå under den nordvestlige kvadranten av S7. 
Gropen målte 116 x 93 cm i plan, men var bare 7 cm dyp. Fyllet var gråbrunt, 
med sand iblandet noe humus og spredt trekull, med en konsentrasjon i sørvest, 
og en linse i bunnen. Gropens funksjon er ukjent. 

Figur 39: Groper under S7 i profil. a) S16 (Cf34243_263, tatt mot NV). b) S19 (Cf34243_315, tatt 
mot SØ). 

a) b) 
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Figur 40: Kullgrop S17 under S7. Gul: kullgropbunn. Fin stipling: øvre kant av nedgravning/ 
indre kant voll. Lang stipling: ytre kant voll. Formen er rekonstruert etter kullgropens skjæring 
med profilene. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. 

 

 
Figur 41: Kullgrop S17 u/S7 NV-kv. Tydelig i plan og profil; varmepåvirket sand utenfor. Inne i 
kullgropen og i profilet ses flere milefaser (Cf34243_256, tatt mot SØ). 

S-nr Mål (m) Form 

Ytre mål Topp voll Indre mål D fra 
mark-
overfl. 

Tykkelse  Markoverflate 
og bunn 

Sider Bunn 

S17 8,9 x min. 5,8 6,9 x min. 5,0 4,1 x 3,3 0,9 0,06-0,20 Rektangulær 
 

Skrå-steile Flat 

Tabell 6: Mål og form, kullgrop S17; beskrevet fortløpende under utgravning. Målene er gjort 
ut i fra profiltegningene, og er derfor noe usikre, i og med at de trolig går noe skrått på 
orienteringen av kullgropen. Sørenden var kuttet av oppsamlingsgropen til S7. 
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Datering 
Fra utgravningen ble det datert kull fra fire lag. I tillegg daterte Akershus 
fylkeskommune en kullprøve i forbindelse med registreringen. Dateringene er 
illustrert i fig. 42.  

Kullgrop S17 fikk ikke uventet eldst datering, til tidlig-høymiddelalder 1040-
1155 e.Kr. Dateringen på barklaget fra fase 2 (L65) er delvis overlappende med 
S17, 1055-1215 e.Kr. Ut i fra et stratigrafisk synspunkt er det imidlertid sikkert 
at L65 er yngre enn kullgropen, men det er på bakgrunn av dateringene 
vanskelig å gi et anslag på tidsforskjellen. Fase 4 (L48) ble datert til 
senmiddelalder, 1415-1440 e.Kr., og er nesten identisk med fylkeskommunens 
registrering. Det kan derfor antas at det er kull fra dette laget som har blitt datert 
tidligere. Den siste dateringen er fra tjæremilens siste bruk, fase 8 (L8), og er fra 
nyere tid, 1645-1795 e.Kr.  

 
Figur 42: Dateringer fra tjæremile og kullgrop på lok. 3 (id95776) (OxCal v4. 1.5 Bronk 
Ramsey [2010]; r:5 Atmospheric data from Reimer et al. [2009]). 

 
Dateringene gir et spenn på minst 500 år, kanskje opptil 800 år, på 
produksjonsaktiviteten. Stratigrafien viser forholdsvis tykke sandlag mellom de 
første fasene, mens det fra fase 4 til fase 8 er langt tettere og mer omrotet. Dette 
kan tyde på en mer sporadisk tjæreproduksjon i den tidlige perioden, og en 
intensivering fra senmiddelalder. Stratigrafien viser også at det har blitt gjort 
radikale endringer i milen som følge av fase 8, både ved anleggelsen og 
tømmingen. Forslagsvis kan fase 4-7 ha foregått forholdsvis fortløpende, fulgt 
av et opphold før fase 8, der man hadde nye ideer om hvordan milen ville 
fungere best mulig. 
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5.5.4. TJÆREMILE, KOKEGROP, DIV. GROPER: LOK. 6 (ID95768) 
På lok. 6 var det registrert en tjæremile med to bøttegroper. Under utgravningen 
ble tjæremilen (S11) vist å ha to bruksfaser fra senmiddelalder og nyere tid. Det 
ble funnet to tenngroper (S20, S21) i forbindelse med tjæremilen, samt en 
kokegrop (S22) og en grop med ukjent funksjon (S23) under milen. Kokegropen 
ble datert til førromersk jernalder. De to bøttegropene (S14 og S15) ble 
avskrevet.  

Lokaliteten lå i tett granskog, og var ved prosjektets oppstart knapt tilgjengelig. 
Det ble hugget skog i en omkrets på 5-10 m rundt milen for å komme til med 
gravemaskin og dokumentasjon (fig. 43). Tjæremilen var anlagt i en nordvendt 
skråning, forholdsvis slak. Undergrunnen bestod for det meste av fin silt og 
sand, men med noen innslag av stein, særlig i vest. Milen var gjennomhullet av 
dyrehi. Gammel markoverflate var sporadisk bevart under vollene og mileskålen 
øst og vest i profilet mot nord, og ble gjenfunnet også i nordøst. 

Tjæremile S11 
Tjæremilen var rund-oval, men noe ujevn, i form. I likhet med S7 var den 
forholdsvis stor i plan, ca. 19 x 17 m, med en omkrets på ca. 56 m og et areal på 
ca. 235 m2 (fig. 44-46). Den syntes imidlertid mer beskjeden i landskapet 
ettersom vollen var lavere og smalere, mileskålen følgelig videre og grunnere, 
og tjæremilen gled inn i skråningen. Vollen hadde en høyde på opptil 0,7 m over 
markoverflaten, bunnen av milen lå på det meste 0,75 m under markoverflaten. 
Tappekanalen gjennom vollen var nordvendt, og lå i helling. Det er et fall på ca. 
2 høydemeter i terreng fra milens overkant til nedkant. Selve milen har en 
høydeforskjell på 3,2 høydemeter, fra toppen av vollen i sør til bunnen av 
oppsamlingsgropen i nord. Vollen var i sør (m.a.o. øverst) lite markert. Langs 
sidene og i front var den godt synlig. Langs øst- og vestsiden av vollen gikk 
grøfter som kan stamme fra den opprinnelige konstruksjonen. På grunnlag av 
form, beliggenhet og mangelen på en hjellstruktur i milen, kan det slås fast at 
det dreide seg om en tjæregrop.  

I likhet med S7, ble også S11 delt i fire kvadranter. Den mer begrensete 
størrelsen gjorde at det her var mulig å grave kun to kvadranter, samt å legge en 
sjakt gjennom ytterligere en kvadrant for å fullføre tverrprofilet. Det ble benyttet 
gravemaskin, og en til to personer dirigerte og dokumenterte underveis. Den 
sørøstlige kvadranten ble fjernet først, og profilene tegnet. Deretter ble det lagt 
en sjakt langs det øst-vestgående profilet i sørvestlig kvadrant. To tenngroper, 
S20 og S21, fremkom langs dette profilet; disse ble dokumentert i plan, og 
deretter snittet langs tjæremilens profil. Til slutt ble den nordøstlige kvadranten 
fjernet. Det ble gått varsomt frem langs midtlinjen under forsenkningen for 
tappekanalen for om mulig å kunne dokumentere tappesystemet. På flaten i 
nordøst fremkom en kokegrop (S22) og en grop med ukjent funksjon (S23). 
Disse ble snittet og dokumentert etter at utgravningen av milen var ferdigstilt.  

Det ble til slutt lagt en sjakt gjennom S14 og S15, to antatte bøttegroper for 
milen, nord for og rett nedenfor utløpet av tappekanalen som var synlig i 
overflaten på milen. I likhet med S18 for S7, var det ikke mulig å knytte S14 og 
S15 til mileproduksjonen, verken med hensyn til innhold, eller i forhold til den 
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reelle oppsamlingsgropen under selve milestrukturen, som lå langt dypere enn 
S14 og S15. Også disse gropene foreslås å være plyndrete revehi. 
 

 
Figur 43: Tjæremile S11 etter hogst – før maskinell opprydning (Cf34243_082, tatt mot ØNØ). 

 

 
Figur 44: Tjæremile S11 etter hogst og opprensing. I forgrunnen kan de antatte bøttegropene 
S14 og S15 ses; målestavene står i tappekanalen (Cf34243_183, tatt mot SSØ). 
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Figur 45: Tjæremile S11 med underliggende strukturer, tenngropene S20 og S21, kokegrop S22 
og grop S23. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. 
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Figur 46: 3D-modellering av tjæremile S11. De høyere områdene i lyse, grønne farger, de 
lavereliggende i mørk rødt. Grått er markoverflaten. Det høyeste punktet er i sørvest. Utarbeidet 
av Magne Samdal, KHM. 

 
Tjæremilen hadde to tydelige bruksfaser, og det er ingenting som tyder på 
ytterligere faser. Det ble dokumentert 43 lag i og under milen (L1 topp, L43 
bunn), lagene er beskrevet i tabell 8 (fig. 51; tegn. 8.3.22-29). Bruksfasene er i 
milen tydelige i L30, L27 (fase 1) og L15 og L14 (fase 2). I tillegg er det flere 
lag som kan relateres til konstruksjonen av fase 1 (L35-L40), tapperenner for 
fase 1 (L33 og L34), bruk og tømming av fase 1 (L17-L29, L31-L32), 
tapperenner til fase to (L16, L33), bruk og tømming av fase 2 (L4-L13).  

Også i denne milen er bunndekket i milefasene lagt i furubark. Barklaget i fase 
1 var stedvis velbevart, men som regel oppbrutt, og gjenkjennbart som et tynt 
kullag mer enn et dekkende barklag (fig. 47a). Barklaget fra fase 2 er derimot 
godt bevart (fig. 47b). Dette kan tyde på en utrensing av milen mellom de to 
brenningene. I motsetning til S7 er det ikke noe tydelig påført sandlag mellom 
fasene. Mens lagene som stammer fra den første anleggingen av milen, særlig i 
den opprinnelige vollen, består av sand og grus med litt humus, er de senere 
lagene langt mer omrotet, mer humøse og kullholdige, og har mye til felles med 
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tilsvarende lag i S7. Også denne tjæremilen har fått betydelig øket omfang som 
følge av siste fase, mesteparten av utkastmassene synes å stamme fra denne.  

 

 
Tappesystemet ble dokumentert i profilet mot vest (fig. 48-50; tegn. 8.3.25-26). 
Det ble ikke funnet velbevarte trerenner slik som i S7, men underlaget for slike 
renner i form av konglomerert sand og tjære var bevart. I en av disse ble det 
også påvist rester av treverk (tabell 7). S11 har trolig hatt samme 
oppsamlingsgrop og tapperenne i begge faser, selv om enkeltelementer kan ha 
blitt byttet ut. Oppsamlingsgropen i tjæremile S11 var ca. 3,7 m lang, mens 
bredden var 0,4-0,6 m. Tapperennen var ca. 3,2 m lang og minst 0,5 m bred. 
Ettersom milen ligger i en noe ujevn skråning vil mål under markoverflaten bli 
noe unøyaktig, men det er 0,7 m høydeforskjell fra gropens bunn til 
markoverflaten nedenfor milen. 

 
Figur 48: Tjæremile S11, tappesystem dokumentert i profil mot vest. Til venstre renne 1, i 
midten renne 2 (noe ødelagt ved opprensing) over renne 3 (Cf34243_445, tatt mot NV). 

a) b) 
Figur 47: Omfang av fasene i tjæremile S11. a) Fase 1. b) Fase 2. Kartgrunnlag: Statens 
kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. 
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Figur 49: Tjæremile S11, tappesystem. Renne 1 formgravd (Cf34243_441, tatt mot N). 

Tjæren ble trolig i begge faser først ført ned i renne 1 (underlag L33), sentralt i 
mileskålen. Rennen helte lett mot nord. I et påfølgende område på ca. 40 cm var 
det ikke bevart rennespor. Om lag 15 cm lavere og ca. 40 cm nord for renne 1 
ble renne 2 påvist (underlag L16). Mellom renne 1 og renne 2 var det et område 
uten spor av rennestrukturer, men det må antas å ha vært en sammenheng 
mellom de to. Det konglomererte tjærelaget i renne 2 hadde bevart spor av 
treverk. Renne 2 antas å tilhøre fase 2 (fig. 47a). Adskilt av et tynt fyll, ca. 3-6 
cm lavere, og under renne 2, lå nok et tjærelag, renne 3 (underlag L34), som 
antas å tilhøre fase 1 (fig. 47b). Renne 2 og 3 lå i bunnen av milens 
oppsamlingsgrop, og ved den nordlige enden av renne 3 steg terrenget igjen. I 
S11 var oppsamlingsgrop smal, bare lett bredere enn grøften som fører ut av 
gropen nordover, i motbakke. Lagene som ligger nord i milen var omrotete, og 
ble trolig deponert etter siste brenning. 

Element Mål (cm) Kommentar 
L YB IB T H  

Renne 1 200 40 27 11 Min. 30 Utløp fra milebunn bevart. Ligger 
ca. 15 cm høyere enn 2. 

Renne 2 320 Min. 20 - 10 - Ligger ca. 3-6 cm høyere enn 3. 
Renne 3 240 Min. 20 - 4 -  
Tabell 7: Oversikt over bevarte trerenner og konglomerert tjæreunderlag i tjæremile S11. Alle 
rennene er bevart kun i form av konglomererte tjærelag. L= lengde langs tapperetning; B = 
bredde på tvers av tapperetning, inndelt i ytre og indre for trerennene; T = tykkelse på 
konglomerert tjærelag eller vegg i trerenne; H = evt. bevart høyde av trerenne/konglomerert 
tjære. Alle sikre mål er gitt med kun tall, mens andre mål angis med “min.”, ettersom de angir 
bevart størrelse, ikke full utstrekning. 
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Figur 50: Sentrum og nordlig del av tjæremile S11: Faser i milebunn og sammenheng mellom 
oppsamlingsgrop, uttømmingsgrøft og de tre rennene. Renne 3 ligger under renne 2. 
Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. 
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Figur 51: S11 tjæremile. Øverst, profil mot V (Cf34243_409+ Cf34243_454, tatt 
mot V). Nederst, profil mot N (8.3.22)(Cf34243_434, tatt mot N). 
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Fase Lag-
nr. 

Tolkning Beskrivelse Prøver Tidligere lagnr. 
(feltdok.) 

P-N P-V P-N P-V (S) P-V (N) 

M
od

 L1 Torv Torv   L1 L1 L1 
L2 Fyll Likner L1, men uten røtter etc. Torvaktig, natur   L2 - - 
L3 Fyll Sortbrun sand med humus og spredt trekull. Resultat av revehi?   L19 L9 L8 

2 

L4 Utkast/voll F2 Sort sand med humus, spredt trekull. Mest trekull i nordre del av profilet. Utkast, etter F2.   - L2 - 
L5 Voll F2 Brun sand med humus, noe kull, litt grus. Voll, etter F2   L22 - - 
L6 Utkast F2 Mørk brun sand med humus. Omrotet, kan ha rast ned i milen. Utkast nordlig del, etter F2   - - L4 
L7 Utkast F2 Rødbrunt sandlag. Utkast etter F2   -  L3 
L8 Utkast F2 Omrotet brunt sandlag m. humus, og spredt trekull, stedvis lys brun sand. 

Utkast/gjenfylling etter F2. 
 KP46 - - L6 

L9 Utkast F2 Mørkebrun sand med humus og spredt trekull. Uklar avgrensning i nordre del av laget. 
Etter F2. 

 KP45 - - L7 

L10 Utkast F2 Mørk gråbrunt sandlag med spredt trekull. Laget har uklar avgrensning i sør og nord. Fyll 
etter F2. 

 KP47 - - L11/12 

L11 Utkast F2 Omrotet brunt sandlag med noe humus og spredt trekull. Trolig etter F2.  KP48 - - L24 
L12 Utkast F2 Tynn linse med trekull. Trolig etter F2.   - - L27 
L13 Fyll F2 Rødbrunt sandlag. Relatert til F2, trolig tydeligere versjon av iblandete sandlommer i 

ØVL3. 
  - L3 - 

L14 Milefyll F2 Kull og brent sand omrotet. Trekull. Trolig kull/tyrilaget fra F2 KP20 KP28 L3 L4 L2 
L15 Barklag F2 Barklag, F2. KP21 KP28 L4 - L5 
L16 Underlag renne 

2 
Forsteinet tjære med rest etter trestokkrenne. Renne 2.   - - L15 

1 

L17 Utkast/voll F1 Gråbrun sand/grus m. spredt trekull. Utkast/voll, trolig etter F1 og før F2, men usikkert   - L10 - 
L18 Utkast F1 Rødbrunt sandlag. Etter F1, før F2.   - - L20 
L19 Utkast F1 Omrotet brunt sandlag med spredt trekull. Muligens samme lag som 16. Etter F1, før F2.   - - L19 
L20 Utkast/voll F1 Omrotet brungrått sandlag med humus og spredt trekull. Utkast etter F1, før F2. KP22/24/2

7 
 L5 L5 - 

L21 Utkast F1 Likner 5, men lysere. Utkast etter F1, før F2.   L14 - - 
L22 Voll F1 Som 22, men noe mørkere og mer humøst. Voll, før F2, etter F1.   L23 - - 
L23 Voll F1 Lommer med brent sand. Oppkast voll; etter F1   L7 - - 
L24 Fyll F1 Brent sand, under grøft. Som følge av F1   L11 - - 
L25 Fyll F1 Omrotet brunt sandlag med noe spredt trekull. Etter F1, før F2.   - - L16 
L26 Fyll F1 Mørk brunt sandlag med noe trekull. Forsteinet. Resultat av F1   - - L17 
L27 Fyll F1 Tynt trekullag. Rester av trekullag, F1   - L6 - 
L28 Fyll F1 Lys gråbrun sand med litt humus og kull. Fra bunn av tenngropen-konstruksjon/første 

bruk? F1. 
  L12 - - 
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Fase Lag-
nr. 

Tolkning Beskrivelse Prøver Tidligere lagnr. 
(feltdok.) 

L29 Milefyll F1 Lys grått askelag, silt. Utvasket. Tilhører F1, utbrent milefyll?   L16 - - 
L30 Barklag F1 Fragmentert, en del kull og kullstøv, ikke jevnt barklag. Omrotet; F1 KP23  L6/21 L7 - 
L31 Fyll renne 1 Rødbrun sand, fett og humøst, med silt og litt kull. Tilhører F1, ukjent element   L15 - - 
L32 Fyll renne 1 Gråbrun sand/grus med spredt trekull. Sørlig avgrensning på nedgravning. Konstruksjon 

av F1. 
  - L8 L9/10 

L33 Underlag renne 
1 

Brun silt og sand med humus, grus, småstein, konglomerert med tjære. Renne 1.   L20 - L13 

L34 Underlag renne 
3 

Forsteinet tjære. Renne 3.   - - L18 

L35 Konstruksjon F1 Rødbrunt sandlag med spredt trekull. Omrotet. Konstruksjon; før F1.  KP49 - - L22 
L36 Konstruksjon F1 Trekullag. Konstruksjon; før F1  KP29 - - L21/23 
L37 Konstruksjon F1 Rødbrunt sandlag. Omrotet undergrunn under konstruksjon, før F1.   - - L14 
L38 Voll F1 Sandlommer med noe kull og humus, mest undergrunn. Oppkast voll; før F1   L8 - - 
L39 Voll F1 Lommer med humus, sand og litt kull, varierende mengder, veldig omrotet. Oppkast voll; 

før F1 
  L9 - - 

L40 Voll F1 Likner L20, men lysere, mindre humus og kull. Store sandlommer. Oppkast voll; før F1.   L10 - - 
L41 Konstruksjon F1 Grå sand med aske, kull, noe humus. Liten grop, kanskje tilfeldig, før F1.   L13 - - 

-- L42 Natur Grå sand med aske, kull, noe humus. Kullholdig lag i toppen av gammel markoverflate.  KP30 L17 - L25 
L43 Natur Lys grå sand. Utvaskingslag under gammel markoverflate.   L18 - L26 

Tabell 8: Faser og lag i tjæremile S11. L=Lag; F=Fase; KP=Kullprøve; P=Profil (etter bindestrek følger retning profilet er sett mot, i parentes hvilken del av et 
lengre profil det er snakk om). 
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Andre strukturer 
Grop S20 lå under den østlige vollen, og ble dokumentert i profilet mot nord 
(fig. 51, 52b; tegn. 8.3.29, 8.3.30). Den synes å være relatert til milen, og kan 
forslagsvis tolkes som en tenngrop. Ytre avgrensning var ujevn, men det mørke 
hovedfyllet, som samsvarer med fyllet i vollen, antok en tilnærmet rektangulær 
form. I plan målte den 3,8 x 2,3 m i plan, og var opptil 70 cm dyp. Bunnen var 
flat nærmest mileskålen, men hadde en avrundet forsenkning i midten, og en ny 
forsenkning lengst i øst. Vestre del var rett, østre del avrundet. Det er mulig at 
forsenkningen i øst egentlig var del av grøften langs østsiden av milen, da 
plasseringen samsvarte med forsenkningen i profilets overflate. Gropen ble 
anlagt før siste brenning, kanskje også før første brenning. Fyllet var det samme 
som over store deler av milen (L20), noe som tyder på at gropen ble tømt etter 
antenning, muligens for å få kullet over i selve milen, og senere ble fylt opp ved 
tømming av milen. 

Grop S21 var ujevn i plan, og hadde ujevn til rundet bunn og sider (fig. 51, 52a; 
tegn. 8.3.27, 8.3.30). I likhet med S20 kan det dreie seg om en tenngrop. Den lå 
under ytre del av den vestre vollen og ble ikke fullstendig avdekket, da den 
forsvant inn i profilet mot nord. Den målte minst 3,2 x 1,3 m, og var forholdsvis 
grunn, bare om lag 50 cm under markoverflaten (som imidlertid ikke var bevart 
under denne delen av milen). I likhet med S20 var fyllet det samme som i store 
deler av milen (L20), og trolig ble også denne gropen tømt og gjenfylt (se over). 
Gropen lå direkte under grøften langs milens vestre del, og det er mulig de to 
ble gravd samtidig.  

 

Kokegrop S22 var oval i plan med noe ujevne sider, og målte ca. 60 x 40 cm, 10 
cm dyp (fig. 45, 53a,c; tegn.8.3.31). Sider og bunn var avrundet, fyllet bestod av 
svart kullholdig sand med mye varmepåvirket stein, opp til nevestor. Den hadde 
ikke klar kullrand, men derimot et tydelig lag av varmepåvirket sand under 
nedgravningen. Kokegropen lå under den nordøstre kvadranten i tjæremile S11. 

Grop S23 var rund i plan, og hadde en diameter på ca. 93 cm. Sidene var 
avrundet og bunnen rundet med en forsenkning i midten, på det dypeste var den 
31 cm (fig. 45, 53b,d; tegn. 8.3.31). Gropen hadde fem lag: 1) mørk brun sand 
og silt med mye humus og kull, og enkelte små stein. 2) tynn lomme med gul 
sand, muligens innrast undergrunn, mellom lag 1 og lag 3. 3) gråbrun sand og 
silt med en del humus og sjiktvis mye kull, særlig i sør. Enkelte større stein i 
midten/bunnen. 4) liknet lag 2, men noe mørkere og mer humøst; beliggende 
mellom lag 3 og 5 i nordlig del. 5) liknet på lag 3, med flere nevestore stein i 

Figur 52: Sørlig del av tenngropene i plan, med profil mot N. a) S21 (Cf34243_418, tatt mot 
NØ). b) S20 (Cf34243_406, tatt mot NNØ). 

a) b) 
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midten. Gropens funksjon er ikke avklart, men da den lå under den nordøstlige 
kvadranten i tjæremile S11, kan den vanskelig relateres til mileaktiviteter, selv 
om mye av fyllet liknet på milefyll L20. 

 

 

Datering 
Det ble datert kull fra de to milefasene, samt fra kokegrop S22. Kokegropen var 
fra førromersk jernalder, ca. 360-195 f.Kr., og dermed langt eldre enn 
tjæremilen. Datering av barklaget i tjæremilens første fase gav overgangen 
senmiddelalder-nyere tid, ca. 1485-1635 e.Kr. Barklaget fra fase 2 gav delvis 
overlappende datering, men var noe yngre, og utelukkende fra nyere tid, ca. 
1650-1665 e.Kr. Akershus fylkeskommune daterte også en kullprøve tatt ut 
under registreringen, med et resultat som overlapper både fase 1 og fase 2, ca. 
1510-1800 e.Kr, og det er derfor uklart hvilken fase denne prøven kommer fra. 
Dateringene viser at det har vært et langt opphold i tid mellom kokegropen og 
tjæreproduksjonen på stedet. De to produksjonsfasene i tjæremilen kan derimot 
ha vært nær hverandre i tid. Spennvidden innenfor 1-sigmaresultatet antyder 
opptil 300 år imellom fasene maksimalt, men det er likeledes mulig at de har 
foregått uten opphold.  

 
Figur 54: Dateringer fra tjæremile og kokegrop på lok. 6 (id95768) (OxCal v4. 1.5 Bronk 
Ramsey [2010]; r:5 Atmospheric data from Reimer et al. [2009]). 

Figur 53: Strukturer under S11.  
a) Kokegrop S22 plan (Cf34243_438, t.m. ØNØ). b) Grop S23 plan (Cf34243_439, t.m. SØ).  
c) Kokegrop S22 profil (Cf34243_448, t.m. ØSØ). d) Grop S23 profil (Cf34243_449, t.m. ØSØ) 

a) b) 

c) d) 
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5.6. UTGRAVNINGEN: FUNN OG ANALYSER 
5.6.1. FUNNMATERIALE 
Alle gjenstandsfunn som ble tatt inn er fra rennene i milene. Det til sammen fem 
biter treverk fra ulike trerenner, og seks biter konglomerert tjære fra ulike 
kontekster. Videre er C-undernumrene fordelt på fem pollenserier og 48 
kullprøver, som vist i tabell 9.  

Lokalitet Gjenstander Kullprøver Pollenserier 
Lok. 1 – Dyrkingsspor - C57514/1-8 C57514/9-10 
Lok. 2 – Fangstgrop - C57512/1  
Lok. 3 – Tjæremile m.m. Treverk C57510/1-4 

Konglomerert tjære C57510/5-7 
C57510/8-22  

Lok. 4 – Kullgrop - C57511/1  
Lok. 5 – Fangstgroper - C57509/1-2  
Lok. 6 – Tjæremile m.m. Treverk C57513/1 

Konglomerert tjære C57513/2-4 
C57513/5-19  

Tabell 9: Fordeling av C-nummer og –undernummer på lokaliteter og funnkategorier. 

5.6.2. NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 
Det ble tatt ut 48 kullprøver fra de seks lokalitetene. Et utvalg på 27 kullprøver 
og 5 fragmenter av trerenner ble sendt til vedartsbestemmelse ved Helge Irgens 
Høeg (rapport, se 8.5.1). Av de analyserte prøvene ble 11 kullprøver sendt til 
Nasjonallaboratoriet for C14-datering (NTNU) for datering (rapport, se 8.5.2). 
Videre ble to pollenserier sendt til analyse ved Natur og Kultur (NOK) v/Annine 
Moltsen (rapport, se 8.5.3). 

5.6.3. DATERING 
De elleve dateringene fra utgravningen og sju dateringer fra registreringen er 
samlet i tabell 10, og illustrert i fig. 55. Dateringene er gjort på furu, og må 
derfor leses med en viss forsiktighet ettersom furu kan ha høy egenalder. 
Dateringene vil bli diskutert og satt i sammenheng med andre tilsvarende 
kulturminner i kap. 5.7. 

For de mulige fangstgropene er problemet at konteksten kullet er tatt fra ikke 
nødvendigvis er relatert til gropenes bruksfase, men trolig heller fra 
gjenfyllingen. Et ytterligere usikkerhetsmoment er at kullet ikke nødvendigvis 
kommer fra gjenfyllingen, men kan tilhøre naturlige eller kulturpåvirkete 
prosesser på et annet tidspunkt. De samme problemstillingene gjelder i stor grad 
for dateringene knyttet til dyrkningsspor. Kullet i dyrkningslag trenger ikke 
stamme fra dyrkningen, men kan være både eldre og yngre. Det store spriket i 
dateringer på Barntjernmoen kan tyde på at det både var gammelt og nytt kull i 
groper og dyrkningslag. Resultatene av dateringene fra groper og dyrkningsspor 
er problematiske, med store forskjeller som er vanskelige å forklare dersom 
dateringene reflekterer strukturenes alder. Fra tjæremilene ble det besluttet å 
datere barken i bunnen av hver fase, ettersom barken i det minste ville tilhøre 
treets siste livsfase. Det ligger allikevel en feilmargin i barken, i og med at treet 
kan ha vært dødt i lengre tid før barken ble brukt (for mer om feilkilder ved 
dateringer av tjæremiler, se e.g. Bergstøl 1997:46, Rolfsen 2002:257, Amundsen 
2007:302, Reitan 2009:144; Gundersen og Wenn 2011:243, 262-263). 
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Med forbehold om furuens egenalder, synes dateringene fra tjæremiler, kullgrop 
S17 og kokegrop S22 troverdige. Lagene i tjæremilene viser progressivt yngre 
dateringer høyere opp, og samsvarer således med stratigrafien. Det samme 
gjelder kullgrop og kokegrop. Dateringene av tjæremiler, kokegrop og kullgrop 
har dessuten gode paralleller, og synes derfor holdbare. Nærmere diskusjon om 
dateringene vil bli gjort i forbindelse med de enkelte kulturminnene i kap. 5.7. 

S.nr, lag Type Analyserapport Oxcal 1-sigma Oxcal 2-sigma 
S7, L8 Tjæremile 235 ± 25 BP 

Y. enn 1655 e.Kr. 
1645-1795 e.Kr. 1635-1955 e.Kr. 

S11, L15 Tjæremile 250 ± 25 BP 
kal. 1650-1665 e.Kr. 

1640-1795 e.Kr. 1525-1955 e.Kr. 

S11 (R95768) Tjæremile 280 ± 40 BP 
kal. 1510-1800 e.Kr. 

1520-1795 e.Kr. 1485-1955 e.Kr. 

Prof.A, L2b Dyrkningslag 335 ± 25 BP 
kal. 1510-1640 e.Kr. 

1490-1635 e.Kr. 1475-1640 e.Kr. 

S11, L30 Tjæremile 345 ± 25 BP 
kal. 1490-1635 e.Kr. 

1485-1635 e.Kr. 1465-1640 e.Kr. 

S6 (R95777) Fangstgrop 360 ± 60 BP 
kal. 1430-1660 e.Kr. 

1455-1635 e.Kr. 1440-1650 e.Kr. 

Prof.B (R95778-1) Kullag? 380 ± 40 BP 
kal. 1430-1640 e.Kr. 

1445-1620 e.Kr. 1440-1635 e.Kr. 

S7 (R95776) Tjæremile 460 ± 40 BP 
kal. 1410-1460 e.Kr. 

1415-1450 e.Kr. 1325-1480 e.Kr. 

S7, L48 Tjæremile 495 ± 25 BP 
kal. 1420-1440 e.Kr. 

1415-1440 e.Kr. 1405-1445 e.Kr. 

S2 (R95778-2) Rydningsrøys 510 ± 50 BP 
kal. 1310-1450 e.Kr. 

1325-1445 e.Kr. 1305-1465 e.Kr. 

S8 (R95779) Kullgrop 700 ± 50 BP 
kal. 1260-1400 e.Kr. 

1270-1390 e.Kr. 1255-1405 e.Kr. 

S7, L65 Tjæremile 880 ± 25 BP 
kal. 1165-1215 e.Kr. 

1055-1215 e.Kr. 1045-1220 e.Kr. 

S17, L83 Kullgrop 930 ± 25 BP 
kal. 1040-1165 e.Kr. 

1040-1155 e.Kr. 1030-1165 e.Kr. 

S9 (R95781-2) Fangstgrop 1080 ± 90 BP 
kal. 780-1180 e.Kr. 

875-1150 e.Kr. 720-1175 e.Kr. 

S1/S2, L5 Dyrkningslag 1420 ± 35 BP 
kal. 620-660 e.Kr. 

605-655 e.Kr. 570-665 e.Kr. 

S10 Fangstgrop 2110 ± 25 BP 
kal. 170-60 f.Kr. 

180-90 f.Kr. 200-50 f.Kr. 

S22 Kokegrop 2210 ± 25 BP 
kal. 360-195 f.Kr. 

360-205 f.Kr. 375-200 f.Kr. 

S8 Kullgrop 2480 ± 30 BP 
kal. 765-515 f.Kr. 

760-535 f.Kr. 770-415 f.Kr. 

Tabell 10: Oversikt over alle dateringer fra registrering og utgravning. Dateringene i 3. 
kolonne er hentet fra dateringsrapportene, hhv. fra Nasjonallaboratoriet for C14-datering for 
prøvene tatt under utgravningen (vedlegg 8.5.2), og fra Beta Analytic Radiocarbon Dating 
Laboratory for prøvene fra registreringen (som gjengitt i Aasheim 2006:3). Diagrammene i 
teksten er produsert i Oxcal, der de kalibrerte dateringene varierer noe fra tidligere 
analyseresultater, og det er derfor oppgitt også resultatene fra Oxcal. 
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Figur 55: Oversikt over alle dateringer fra utgravning og registrering på Barntjernmoen 
(OxCal v4. 1.5 Bronk Ramsey [2010]; r:5 Atmospheric data from Reimer et al. [2009]). 

 
5.6.4. ANALYSERESULTATER 

Vedart 
Det ble nesten utelukkende påvist furu i de vedartsbestemte prøvene. Tjæremiler 
og kullgroper inneholdt utelukkende furu, og det viste seg at bunnlagene i 
tjæremilefasene bestod av furubark. På Gardermoprosjektet ble det observert 
klare forskjeller i kullprøvene, som tyder på et skille mellom flyplassområdet i 
nord, der gran var dominerende, og vei- og jernbanetraseen i sør, der furu var 
vanligst, selv om dateringene overlappet (Helliksen 1997: 137). Dette tolkes å 
reflektere en klar forskjell i treart i skogsområdene. Analysene fra 
Barntjernmoen tyder på at området hører inn under samme furuskogområdet 
som den sørlige delen av Gardermoprosjektet.  

Struktur/lag Bjørk (biter) Furu (biter) 
Fangstgrop S6 7 3 
Lag L5 under S1/S2 2 15 
Fangstgrop S10 1 11 
Dyrkningslag L2, profil C 1 19 
Dyrkningslag L2b, profil A 1 24 

Tabell 11: Strukturer og lag med blanding av furu og bjørk. 

Unntakene kom fra fangstgroper og dyrkningslag, der enkelte inneholdt noe 
bjørk i tillegg til furu, som vist i tabell 11. Mens dateringene på fangstgropene 
kan indikere annen vegetasjon mens disse gropene var i bruk, evt. ble gjenfylt, 
vil bjørken i dyrkningslagene kanskje heller kunne tolkes nettopp i lys av 
dyrkningen. Dyrkningsflatene tyder på at områder av en viss størrelse ble 
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hugget og ryddet, og det ville ikke være unaturlig at bjørk dukket opp langs 
disse flatene som et tidlig treinnslag etter hogst. 

Pollen 
Pollenprøvene fra lag L5 under rydningsrøys S1 (F12A-D) (fullstendig rapport, 
se Moltsen 2011 i vedlegg 8.5.3) inneholdt lite pollen, og bevaringsforholdene 
var så dårlige at kun de øverste prøvene var mulige å analysere. Lagene ble i felt 
tolket som dyrkningslag og røysfyll. Det ble hovedsakelig funnet trepollen, 
spesielt furu og gran, men også noe eik, alm og hassel. Det ble funnet et 
pollenkorn fra rug, ellers noe lyng, gress og kløver. Det antas å være lite 
sannsynlig at lagene stammer fra dyrkning, men at området i stedet har vært 
dominert av tett gran- og furuskog, med enkelte lysninger og noe løvtrær. 

Dyrkningsprofil A var mer innholdsrik. Med unntak av sporer, inneholdt de to 
øvre prøvene mer materiale enn de to nedre. Det ble funnet pollen fra tresortene 
gran, furu, ek, bjørk, poppel, alm og hassel. Av såkalte urter fremkom lyng, 
bærlyng, småsyre, groblad, melde, rødknapp, løvetann, svineblom, storkenebb, 
svinerot, soleie, tungras og kløver. Fra gressfamilien ble det funnet rug, bygg, 
gress og bendel. Av sporer ble det funnet marinøkkel, stortelg, storburkne, 
pterium, lodnebregne, bjørnekam, sisselrot, småtelg, hestespreng, rypefot og 
jamne.  

I begge pollenserier ble det funnet varierte sporer fra bregner og liknende, som 
marinøkkel, stortelg, storburkne, pterium, lodnebregne, bjørnekam, sisselrot, 
småtelg, hestespreng, rypefot og jamne. Sammensetningen i seriene viser 
imidlertid på et skifte av bregnetyper overtid, som knyttes til en endring av 
vekstforhold, fra noe mer karrig bunn til mer næringsrikt jordsmonn. Dette 
foreslås å reflektere oppdyrkningen av området som vises i kornpollen. 

Pollenanalysene belyser også beskogingen av området, særlig er det verdt å 
merke seg endringen mellom de to pollenseriene, med tentative dateringer til 
hhv. merovingertid og senmiddelalder-nyere tid. Mens det i den eldste prøven 
var en forholdsvis jevn fordeling mellom gran og furu, er det i den yngste 
prøven blitt langt vanligere med gran, noe som også gjenspeiles i dagens skog. 
Dette kan tolkes dithen at allerede ved overgangen til nyere tid var furuskogen 
sterkt uttynnet, trolig som følge av tjærebrenningen. 
 



176/1, 202/1, 142/19, Ullensaker kommune 2008/1255 

 63 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

  

5.7. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG 
DISKUSJON 
5.7.1. DYRKNINGSSPOR 
Formålet med å undersøke dyrkningssporene var å kartlegge og sikre 
vitenskapelig materiale. Det skulle undersøkes form, beliggenhet og 
sammensetning i røysene, og om det var sammenheng mellom røyser og 
åkerflater. Videre skulle det undersøkes når området ble ryddet, om det fantes 
flere faser med dyrkning, når åkerområdet ble ryddet, hva slags driftsform som 
dyrkningssporene representerte, og om mulig hva som ble dyrket og områdets 
generelle vegetasjon.  

Utgravningen har bekreftet dyrkning på lok. 1, men både utstrekning og 
kronologisk tidsspenn er fremdeles usikkert. Dyrkningsflaten har strukket seg 
videre nordover for området som ble avgrenset under registreringen, men syntes 
å bli tynnere mot nord og vest. Dette kan også ha sammenheng med terrenget, da 
det er noe helling mellom en øvre nordlig flate og nedre sørlig flate, slik at det 
kan ha forekommet noe erosjon.  

Teigfurene som ble registrert av Akershus fylkeskommune ble undersøkt 
gjennom sjakter, men det var ikke mulig å si mer om dyrkningen. I riktig lys var 
teigfurene godt synlige, men mindre markerte enn det som beskrives i 
litteraturen. Teigpløying ses på som en variant av høyryggete åkre, kjent fra 
middelalder (se e.g. Jacobsen og Follum 1997:122). Det synes som kun et 
mindre område ble dyrket, og det er derfor lite trolig at det har vært ekstensiv 
drift, med omskiftende bruk av jorden. Dyrkningssporene var uansett lite 
omfattende, og avkastningen uansett driftsform må ha vært begrenset, ikke 
nødvendigvis fordi jorden var uegnet, men på grunn av mangel på vann (se 
under). 

Pollenanalysene viste at laget som ble funnet under røys S1 ikke kan knyttes til 
dyrkning. Dersom dateringen av laget til ca. 620-660 e.Kr. er korrekt, betyr dette 
at det ikke var dyrkning i området i yngre jernalder, og det observerte laget 
stammer fra noe annet enn dyrkning. I analysen bemerkes det at trekull kan 
stamme fra avsviing av området, men dette gir ikke nærmere forklaring på laget 
og bruksområdet i perioden. Det har trolig vært tett barskog da laget ble dannet, 
med enkelte lysninger. Det ble derimot påvist kornpollen fra rug og bygg i 
dyrkningsprofil A, sammen med ugress som opptrer ved dyrkning. 
Pollenanalysene tydet også på mer åpne områder enn prøvene fra S1, og det 
synes trolig at dette laget representerer dyrkning i et kortere eller lengre tidsrom. 
Trolig er dette samme aktivitet som er representert i profil C og D, da disse 
ligger på samme slette, og krysser teigfurer.  

Det ble gjort en datering til 1510-1640 e.Kr. av dyrkningslaget i profil A, men 
det er ikke nødvendigvis sikkert at det er dyrkningsfasen som har blitt datert. 
Gjennom pløying vil det være å forvente at gammelt kull blandes i 
dyrkningslaget, det kan også ha vært tilføyet bevisst, som gjødsel (se for 
eksempel Reitan 2010:15). Naturlige prosesser kan også ført nyere kull ned i 
laget etter at dyrkningen opphørte, for eksempel ved markganger, røtter og 
annet. Kullets opprinnelse er likeledes usikker; det kan være resultat av 
menneskelig aktivitet, fra eksempelvis bål eller avsviing, men kan også ha 
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naturlige forklaringer som f.eks. skogbrann forårsaket av lynnedslag eller 
liknende på et tidspunkt da det ikke var menneskelig aktivitet i området. Det er 
således særdeles usikkert hva slags aktiviteter som er datert, og om 
dyrkningsaktiviteten har blitt datert gjennom de prøvene som er gjort. 

Det er mulig at dyrkningen skal ses i sammenheng med bruket Vasløs, som skal 
ha ligget om lag 200 m nord for lokaliteten (Aasheim 2006:4). Navnet på bruket 
sier sitt om forholdene, her var det lite vann. Plassen var med sikkerhet bebodd 
ved folketellingen i 1801 og i 1865, mens den var fraflyttet i 1875 (Hansen 
2010:19). Det er imidlertid usikkert hvor langt tilbake driften på bruket strekker 
seg. Dateringsproblematikken åpner for at kullet kan ha blitt blandet i 
dyrkningslaget i bruksfasen på 1800-tallet, noe som vil bety at kullet i laget er 
langt eldre enn selve dyrkningen. En annen mulighet er at bruket har vært i drift 
også i lang tid før folketellingen i 1801, og dyrkningssporene er resultat av 
lengre tids drift av området. 

Det er usikkert hva kullaget i profil B og PS10 representerer; det er ikke et 
dyrkningslag, og det opptrer ikke sammen med dyrkningslaget, men det ligger 
utvilsomt tett opptil dyrkningslaget. Dateringen samsvarer med 
dyrkningssporene i senmiddelalder-nyere tid, og åpner for flere muligheter. 
Kullaget kan ha vært mer omfattende, men under dyrkning etter at laget ble 
dannet, har kullet blitt blandet inn i dyrkningslaget. I så fall kan kullaget 
eksempelvis stamme fra en skogbrann. Et annet alternativ er at kullaget og 
dyrkningen er samtidige, og viser forskjellig bruk av områder som ligger 
umiddelbart ved siden av hverandre. I så fall må man spørre seg om kullaget 
stammer fra aktiviteter ved bruket, eller for eksempel fra brann i bygninger 
tilhørende bruket. 

Ingen av røysene S1-S5 ble datert, men det at de har såpass ulik form og 
sammensetning åpner for at de har forskjellig opprinnelse og formål. S1, S2 og 
S5 virket i større grad å være resultat av rydding enn S3 og S4, i og med at 
steinene var stablet i høyden, og området begrenset, mens de to siste var mer 
utflytende. Man kan også spørre seg hvor stor nødvendighet det var for å rydde 
nevestor stein som den i S3 og S4. Det er også verdt å merke seg at S3 og S4 var 
anlagt direkte på undergrunn, mens det under de tre andre røysene lå et eller 
flere sjikt med lag fra dyrkning eller andre aktiviteter, selv om alle røysene 
ligger samlet innenfor et område på ca. 30 x 20 m. Forslagsvis kan det antydes 
at S1, S2 og S5 er reelle rydningsrøyser, og har blitt samlet i utkanten av 
dyrkningsflaten dokumentert i profilene A, C og D, trolig en gang mellom sen 
middelalder og 1800-tallet. Røysenes beliggenhet over et lag datert til yngre 
jernalder motsier ikke denne tolkningen. S3 og S4 er trolig ikke rydningsrøyser, 
og er enten tidligere eller senere enn rydningsrøysene.  

Det er mulig at S3 og S4 skal tolkes som såkalte varp eller kast, med andre ord 
røyser av småstein eller hauger av kongler eller kvister, enten ”rene”, eller 
kastet opp over eller inn mot en stein som har en karakteristisk form. Varpene 
kan variere i størrelse og form, men ligger gjerne i tilknytning til gamle 
ferdselsveier i bygdene, utmark eller i fjellet. Det er vanlig med “rene” varp, slik 
som S3 og S4 i så fall er, i skogsterreng, ettersom det her sjelden er spesielle 
naturformasjoner som det var naturlig å legge varpet i forbindelse med. Det er 
usikkert hvor langt tilbake i tid varpene strekker seg, men de er kjent i hvert fall 
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to til tre århundrer bakover. Ulike forestillinger er knyttet til varp; de kunne 
være knyttet til steder der folk ofret til maktene i skog eller fjell for å få en god 
ferd, eller til steder i naturen der det hadde skjedd mord eller ulykker, der man 
ved å kaste på varpet når man passerte, vernet seg ved å binde den døde til 
jorda. Varp kunne anlegges for å vise rett vei i terrenget, tilgang på drikkevann 
eller hvileplasser, eller ved eiendomsgrenser (Jacobsen og Follum 1997:114-
115). Varpene kan i så fall være eldre eller yngre enn dyrkningen. 

Det har ikke vært mulig å si sikkert når området ble ryddet, om det var flere 
faser med dyrkning, driftstype, eller hva som ble dyrket, men det er tydelig at 
dyrkning har foregått, trolig fra i senmiddelalder og fremover. Rug og bygg har 
vært dyrket i perioder. Utover teigpløyingen som var synlig i overflaten er det 
uavklart hvordan tidligere dyrkning har foregått. Dyrkningsflaten var langt 
større enn antatt, og ble ikke endelig avgrenset. Rydningsrøysene har 
sammenheng med dyrkningen, og kan forslagsvis knyttes til rydding av området 
i sen middelalder, eventuelt til bruksaktiviteten på Vasløs på 1800-tallet. 

5.7.2. GROPER: MULIGE FANGSTGROPER, KULLGROP, KOKEGROP OG GROPER 
MED UKJENT FUNKSJON 
Gropene S6, S9 og S10 hadde en del fellestrekk med fangstgroper for elg, for 
eksempel dokumentert gjennom Gråfjellprosjektet (Amundsen 2007:75), noe 
som gjelder spesielt hva angår størrelse og form. Gropene på Barntjernmoen 
synes imidlertid å ha større indre diameter etter snitting, og de er grunnere, i 
tillegg til at de mangler voll. Ingen av gropene hadde spor etter indre 
konstruksjon, men dette er ikke uvanlig. Gropene er imidlertid enkeltliggende, 
og ikke lagt i sammenhengende rekker (Bergstøl 1997:49), slik det er vanlig for 
fangstgroper for elg. 

Det har tidligere blitt datert fangstgroper så langt tilbake som til bronsealder og 
frem til nyere tid, selv om noen av disse dateringene er gjort på usikkert 
materiale. Sikre dateringer fra Gråfjellprosjektet, fra konstruksjonselementer i 
gropene, ligger innenfor 1200-1500 e.Kr. (Amundsen 2007:127). Slik sett synes 
dateringene av S6 og S9 til yngre jernalder og middelalder mer overbevisende 
enn dateringen av S10 til 170-60 f.Kr. Det er som nevnt i 5.5.2. flere feilkilder 
ved disse dateringene, og ingen av dem trenger å reflektere bruken av gropene.  

Dersom det faktisk dreier seg om fangstgroper, kan gjenfyllingen ha vært en 
følge av en lov fra 1863 som forbød bruk og bygging av fangstgroper, og at 
groper som var til skade for husdyr skulle fylles igjen (Jacobsen og Follum 
1997:183; Spangen 2009). I så fall er det utelukket at kullet daterer 
gjenfyllingen, men det kan ikke av den grunn relateres til bruksfasen. 

S8 skilte seg ut fra de øvrige antatte kullgropene etter snitting, og kan vanskelig 
tolkes som fangstgrop. Også for denne finnes det mulige paralleller i Ullensaker 
kommune. Groper uten avklart funksjon, men med noe kull ble gravd ut både 
under Gardermoprosjektet (Helliksen 1997:130-134) og E6 Hovinmoen-Dal 
(Dahle et al. 2010:20). Ellers er det et åpent spørsmål om den bør defineres som 
grop eller kullgrop. 



176/1, 202/1, 142/19, Ullensaker kommune 2008/1255 

 66 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

Under de to tjæremilene ble det funnet tilsammen tre runde til ovale groper, 
samtlige rundt en meter store. S23 på lok. 6 og S16 på lok. 3 var begge over 30 
cm dype, mens S19 på lok. 3 var grunn. Fyllet i gropene var ikke ulikt noe av 
det mer kull- og humusholdige utkastet fra milene, men plasseringen under 
milene gjør at det er vanskelig å påvise en klar sammenheng mellom gropene og 
milene. På den annen side var begge milene langt mindre i tidlige faser enn 
senere, og det er derfor mulig at gropene kan ha vært i bruk i løpet av milenes 
driftstid – men ikke nødvendigvis i forbindelse med miledriften. De kan så ha 
blitt gjenfylt med utkast fra milene. Varmepåvirket sand under S16 tyder på at 
det i denne har vært gjort opp ild, men det var lite i fyllet som bidro til å utdype 
denne funksjonen.  

Det er mulig for S16 og S19 at det dreier seg om sidegroper til kullgroper, 
dokumentert bl.a. på Rødsmoprosjektet (Narmo 1997) og Gråfjellprosjektet 
(Rundberget 2007:265-267). Gropene på Barntjernmoen synes å ligge noe 
lenger vekk fra kullgropen enn eksemplene i Hedmark, og de er noe mindre. De 
samsvarer derfor ikke helt med kriteriene som angis, men det er allikevel mulig 
at de skal ses i sammenheng med kullgropen. Ettersom de ikke ble datert, er det 
ikke mulig å avgjøre om de er samtidige med kullgropen. 

Disse tre gropene ligger, i likhet med kokegrop S22, på flater (S16, S19) eller i 
svak skråning (S22, S23), i fin sand- og siltundergrunn. Det er mulig at 
beliggenheten har gjort at gropene ble anlagt akkurat her – men det er likeledes 
mulig at det finnes mange tilsvarende groper innenfor planområdet, som ikke 
har blitt gjenfunnet på grunn av undersøkelsesmetodene. Denne typen groper vil 
kun synes ved fjerning av torvlaget ned til undergrunnen, ikke ved 
overflateundersøkelser i utmark.  

Kokegropen som ble funnet under tjæremile S11 var ikke spesielt stor, men 
tydelig avgrenset. Kokegroplokaliteter er ikke hyppige i Ullensaker kommune, 
men til sammen er tolv slike registrert i Askeladden. Av disse er minst en 
enkeltstående kokegrop datert omtrent samtidig med S22, til førromersk 
jernalder 2170+/-40 BP (id90730, se Kjos 2005), mens det er langt mer vanlig 
med dateringer til romertid og folkevandringstid (e.g. Skogsfjord og Simonsen 
2008), noe som også samstemmer med dateringer på kokegroper i videre 
perspektiv (se bl.a. Gjerpe 2008:48; Gustafson 1999; Martens 2005:40). 
Kokegroper fra førromersk jernalder er allikevel på ingen måte uvanlige (se e.g. 
Gjerpe 2008:49-51).  Tolkningen av en enkeltstående kokegrop som S22 er 
åpen. Mulige bruksområder for kokegroper inkluderer oppvarming i bolig, tørr- 
eller våtkoking av mat, tørking av kjøtt/fisk og badstue (Gustafson 2005:106). 
Alternativt har det vært foreslått at kokegroper kan ha vært eiendomsmarkører i 
innmark, at de har vært brukt i forbindelse med nydyrking, eller at de i utmark 
kan ha vært brukt for å lage røyk for å holde insekter unna husdyr (Gjerpe 
2008:53, med referanser). Beliggenheten av S22, samt mangelen på andre 
samtidige strukturer, gjør at flere av disse tolkningene bortfaller. Et enkelt 
tilfelle av matlaging er mulig, men en “røykgrop” for å beskytte husdyrene mot 
insekter er også en mulighet. 

Den eneste sikre kullgropen (S17) lå under tjæremile S7. Den var forholdsvis 
velbevart, med unntak av i sør, der den var gjennomskåret av tappesystemet for 
S7. Ut i fra prosjektets problemstillinger var det noen spørsmål som kan 
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besvares og andre som det ikke ble klarhet i, delvis på grunn av plassering og 
utgravningsmetode. Trevirket som ble analysert var furu, og veden synes å ha 
variert i størrelse mellom 5 og 20 cm i diameter. Langs en av kantene på gropen 
var det tydelig at veden hadde blitt stablet parallelt med denne kanten. Gropen 
var forholdsvis stor, med indre mål på ca. 4,1 x 3,3 m. Den ble datert til tidlig 
middelalder-høymiddelalder 1040-1155 e.Kr. Dateringen faller mellom de to 
dateringene av kullgroper fra E6 Hovinmoen-Dal (Dahle et al. 2010:26), som 
ble anslått til hhv. 970-1030 e.Kr. og 1235-1295 e.Kr., men sammenfaller med 
datering av en kullgrop fra Ekornrudsletta (Rødsrud og Simonsen 2010) til 
1050-1255 e.Kr. Likeledes er det godt samsvar med kullgropene fra 
Gardermoprosjektet, der flertallet av dateringene var fra middelalder, 1000-1400 
e.Kr., og således også med kullproduksjonen i Øst-Norge generelt (Helliksen 
1997:123). Det var ikke mulig å knytte den til spesifikke aktiviteter som smiing 
eller jernfremstilling. 

Viktige problemstillinger var å finne ut hvilke treslag som ble benyttet, hvordan 
trevirket var stablet i gropene, når kullproduksjonen fant sted, hvilken form og 
dimensjon gropene hadde, og om dette kunne knyttes til periode eller bestemte 
typer aktiviteter, som jernfremstilling og smiing. 

5.7.3. TJÆREMILER 
Ved undersøkelsen av tjæremilene var det prioritert å definere miletype, å 
dokumentere konstruksjonselementer som milekammer, avløp og avtappings-
system, og å vurdere hva slags materiale som ble brukt til brenningen. Videre 
skulle det avklares om milene ble gjenbrukt, og når de var i bruk, samt å gi et 
anslag om produksjonsvolum.  

Konstruksjon 
Det er flere trekk ved tjæremilene som må trekkes frem i denne sammenheng, 
noen av dem er felles for begge milene, andre er særegne.  

Ut i fra de bevarte restene, synes det tydelig at samtlige faser i begge miler ble 
anlagt ved å dekke mileskålen med furubark. Dekket var sjelden ensartet. Det 
synes å være hull i dekket enkelte steder, og det har tydelig rast jord fra sidene 
under legging av dekket slik at det er små gliper i dette. Bruken av furubark som 
dekke i milebunnene er uvanlig, i motsetning til never som er hyppig 
dokumentert (se f.eks. Martens og Paasche 2002, Rolfsen 2002 og Rødsrud 
2010; i Hedmark er det funnet dekke i både bjørkenever og furubark, se Reitan 
2009).  

Det var ikke spor av røtter blant kull eller tyrived, og det er derfor trolig at 
milene ble fylt med vedskier hogd til fra tyristubber, ettersom spor av slike ble 
funnet sporadisk i milefyllene. I det minste i ett tilfelle syntes det som om 
tyriveden var stablet radialt fra sentrum i mileskålen (S7, fase 4), slik det er 
beskrevet bl.a. fra Kofstad i Øvre Eiker (Martens og Paasche 2002:189) og fra 
Setesdalen (Rolfsen 2002:256, 260). Bl.a. ved Dokkfløyvatn ble det observert 
en staur i midten av mileskålen (Larsen 1990:178), men noe liknende var ikke 
bevart fra noen av fasene i S7 eller S11. 
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I S7 var det under flere av barklagene tydelige sjikt med varmepåvirket sand 
som ikke kan relateres til forrige fase. Det er sannsynlig at sanden er deponert 
intensjonelt, da den skiller seg markant fra fyllet som ellers opptrer i mileskålen 
og som utkast. Trolig har den fungert som underlag for en ny fase, kanskje for å 
unngå forurensning ved neste brenning (se Reitan 2009:136). 

S7 var anlagt i plant terreng, noe som er uvanlig for tjæregroper, da det ikke gir 
naturlig helling for tappingen. Det antas at terrenget var en medvirkende faktor 
til at milen ble lagt over en tidligere kullgrop, som dermed ville gi et naturlig 
underlag for mileskålen. Liknende konstruksjon med tjæremile på flatmark over 
en tidligere kullgrop er også undersøkt på Gardermoen næringspark, Ullensaker 
kommune (Gundersen 2011). I denne forbindelse synes det relevant å 
kommentere en gruppe groper fra Gråfjellprosjektet som i utgangspunktet ble 
registrert som tjæremiler, men som ble avskrevet eller omdefinert til kullgroper. 
Årsaken var en kombinasjon av at det ikke ble funnet tjære eller liknende i 
prøvestikkene, de lå i flatt terreng, og at de manglet et oppsamlingssted for 
tjæren i form av bøttegrop i nedkant av tappekanalen som skar gjennom vollen 
(Amundsen 2007:287). I og med at gropene ikke ble undersøkt utover 
prøvestikk, er det ikke grunnlag for å redefinere dem tilbake til tjæremiler, men 
de nye undersøkelsene i Ullensaker har tydelig vist at fravær av bøttegrop, 
beliggenhet i flatt terreng og manglende tjære i prøvestikk ikke gir grunnlag for 
å fastslå at groper med voller og tappekanaler ikke er tjæremiler. Tjæremiler kan 
ligge i flatt terreng, og det finnes alternative tappesystemer. 

Under Akershus fylkeskommunes registrering ble det definert bøttegroper for 
begge milene (S14, S15, S18), beliggende like ved utløpet av tappekanalene i 
milene. Ved snitting var det derimot ingenting i gropene som tydet på at de var 
relatert til milene. Milenes oppbygning og konstruksjon av tappesystem gjør det 
tilnærmet umulig at de antatte bøttegropene kan ha hatt denne funksjonen (se 
under). Gravemaskinfører Kåre Sakshaug mente at det trolig dreide seg om 
tømte revehi, hi som har blitt spadd i jakt på pels. Dette anses som en sannsynlig 
tolkning.  

Når så bøttegropene er avskrevet som del av milesystemet, gjenstår spørsmålet 
om hvordan tjæren ble tappet fra milene. Utgravningen har vist at i de tidlige 
fasene av S7 (minst fase 2-4) og i begge faser av S11 ble tjæren tappet fra 
sentrum av mileskålen og ned i trerenner som ledet tjæren ned i en trerenne i 
bunnen av en oppsamlingsgrop. Denne konstruksjonen gjør det imidlertid 
umulig at tjæren ble ledet ned i tønner eller kar for oppbevaring. Det foreslås 
derfor at tjæren ble fortløpende øst over fra trerennen i bunnen av 
oppsamlingsgropen til mindre, portable kar. Særlig renne 3 i S7 synes egnet til 
slik overføring. Tappeprinsippet som skisseres av Martens og Paasche 
(2002:193-194) har trolig mye til felles med tappesystemet i S7 og S11. Dette 
ville i så fall også muliggjøre å skille ut de forskjellige tjærekvalitetene i 
separate kar. Det ble ikke funnet opplagte steder der kar kan ha stått mens 
tjæren ble øst opp, eller der tjærearbeideren har stått for å utføre arbeidet, men 
det må antas at det var rom for å stå langs sidene eller for enden av trerennen. 

Systemet har også enkelte formelle likheter med tappesystemet beskrevet på 
Hovden (Rolfsen 2002:256-257), spesielt hva angår det sentrale avløpet midt i 
mileskålen som har ført ned i en renne, hvorfra tjæren har blitt ledet videre. På 
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Hovden ble imidlertid terrenget utnyttet til fulle for tappingen, og det har vært 
rom for kar til å samle opp tjæren under utløpet for avløpsgrøften, som i tillegg 
er usedvanlig velkonstruert av stein. 

Tappesystemene i S7 og S11 fordrer at oppsamlingsgropen, i det minste den 
sørlige delen av den, har vært utildekket. I forhold til milen betyr dette ett av to. 
Med utgangspunkt i de bevarte restene i S7, kan man se for seg enten at 
trerennen i bunnen av oppsamlingsgropen kan ha vært tildekket nærmest milen, 
men åpen ytterst. Trerenne 2 som ledet tjæren fra mileskålen og ned i trerenne 3 
har bestått av vedskier satt sammen til et rør. På denne måten kan vollen i sørlig 
del av mileskålen også ha dekket deler av tappesystemet, forutsatt at et 
tilstrekkelig stykke av rennen der tjæren ble samlet i bunnen stod åpen, slik at 
det var mulig å øse ut fra trerennen i bunnen. Alternativt kan det ha vært en type 
hjellkonstruksjon som har holdt milefyllet på plass i sør, men samtidig latt 
trerenne 3 i sør ligge åpent. Det ble ikke funnet spor av hjell i noen faser. Den 
sørlige delen av mileskålene fra fase 2-7 er dessuten ødelagt av anleggelsen av 
fase 8. Det er derfor ikke mulig å fastslå hvordan mileskålen har vært konstruert 
i forhold til tappeanordningen. 

Det elementet i milestrukturen som i beskrivelsene over er kalt uttømmingsgrøft 
har helt klart ikke blitt benyttet for at tjæren har skullet renne ut av seg selv – i 
og med at grøftene stiger opp fra oppsamlingsgropene, har tjæren kommet opp 
herfra ved manuell kraft, og ikke ved hjelp av tyngdekraften. Det kan rett og 
slett være snakk om et tråkk som leder ut av oppsamlingsgropen, der man har 
båret ut kar med tjære. Alternativt kan karene ha blitt dratt eller slept langs 
grøften ut av milen.  

Et ytterligere punkt i forbindelse med milene er de to gropene som ble funnet 
under S11, tolket som tenngroper. Plasseringen av de to gropene utenfor den 
opprinnelige utstrekningen av milen tyder på at de ble anlagt til fase 1. Nøyaktig 
hvordan de har blitt brukt er usikkert, men forslagsvis har ved blitt antent i disse 
gropene, for så å flyttes over i selve milen, og spredt i denne for å oppnå jevn og 
samtidig antenning. Utkastet etter første brenning ser ut til å dekke gropene, og 
det er derfor sannsynlig at de ikke var i bruk ved den siste fasen av brenning i 
milen. 

Tenngropene ligger delvis i sammenheng med de lange grøftene langs øst og 
vestsiden av S11. I likhet med tenngropene er grøftenes funksjon usikker. I og 
med at de ligger godt utenfor den opprinnelige avgrensningen av milen, synes 
det lite trolig at de har et formål ved den første brenningen, men heller bør 
knyttes til andre brenning. Det ble ikke funnet annet enn de vanlige utkastlagene 
i grøftene. Det er godt mulig at deres funksjon lå i deres ikke-funksjon – med 
andre ord at de ikke var viktige i seg selv, men at dekket til milen delvis ble tatt 
herfra. 



176/1, 202/1, 142/19, Ullensaker kommune 2008/1255 

 70 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

Stratigrafi - konstruksjon og destruksjon  
De to undersøkte tjæremilene har en del tydelige konstruksjonselementer, 
beskrevet over. Begge bærer også preg av omroting og ødeleggelser i 
tappedelen.  

S7 har en mulig bruksfase etter at kullgropen gikk ut av bruk, men før fase 2. 
Fra denne tidlige fasen er kun deler av tappesystemet bevart, i form av et 
fragment av trerennen og konglomerert tjære i en dyp men liten 
oppsamlingsgrop, og svake spor av en uttømmingsgrøft. Dette tappesystemet 
ble kuttet av en større, men noe grunnere oppsamlingsgrop litt sør for den 
ovennevnte gropen. Her har trerenne 3 vært i funksjon trolig gjennom tre, 
kanskje fire produksjonsfaser. Mellom mileskålens sentrum og trerenne 3 har 
trerenne 2 gått; denne har vært erstattet eller reparert en eller to ganger. På 
toppen av denne rennen ble en ny renne anlagt, uten at dette i større grad 
påvirket de eldre strukturene. Det er mulig at trerenne 1 fremdeles førte tjære til 
trerenne 3 som endestasjon.  

Etter dette har nyere faser medført ødeleggelse av tidligere 
konstruksjonselementer. Omfanget av dette er i praksis uavklart, i og med at 
anleggelsen av den siste fasen synes å ha skåret tvers igjennom alle tidligere 
faser ned til trerenne 3, og har slik fjernet restene etter tappesystemene for fase 
6-7. Den bevarte utstrekningen av mileskålene til disse to fasene, viser at de 
strakk seg utover trerenne 2 og 1, og på grunn av den nå store høydeforskjellen, 
er det lite trolig at de ledet tjære ned i trerenne 3. Det ble ikke funnet noen 
elementer som kunne knytte disse lagene til de nedre rennene. Det må derfor 
antas at de har hatt tappesystemer på et høyere nivå. Dette er helt klart tilfellet 
for fase 8, der mileskålen strekker seg enda lenger mot sør. Men heller ikke 
denne fasen har bevart tappesystem. Manglende trerenner kan tyde på at man 
har fjernet disse for å bruke dem igjen – kanskje i en annen mile, eller med et 
helt annet formål, for eksempel brensel. Mileskålen i fase 8 ligger så høyt at 
tappesystemet i prinsippet kan ha ligget tilstrekkelig høyt over markoverflaten at 
det har vært mulig å sette portable kar for enden av en trerenne for å samle opp 
tjæren på denne måten. Det er mer usikkert om dette har vært mulig for fase 6 
og 7.  

Tappesystemene i mile S11 var langt bedre bevart enn i S7, med unntak at 
trerennene, som var fraværende. Trebiter i det konglomererte tjærelaget i renne 
2 vitner imidlertid om at det også her har vært trerenner. Det kan formodes at 
rennene her ble fjernet for gjenbruk. 

Den på forhånd antatte tappekanalen, grøften som ledet ut av mileskålene i både 
S7 og S11 i overflaten, ble før utgravningen bedømt å være den faktiske kanalen 
der tjæren ble ført ut av milen og ned i antatte bøttegroper utenfor. Torven i 
sørligste delen av denne grøften befinner seg imidlertid på nivå med 
markoverflaten, og er derfor horisontal. Det er derfor usannsynlig at det har rent 
tjære her. Det er heller ikke spor av tjære i undergrunnen i denne sørlige delen. 
Stratigrafien i tjæremilen gjør det mer sannsynlig at denne grøften representerer 
det kollapsete og delvis gjenfylte området der milens opprinnelige tappesystem 
var. Tappesystemene i de tidligste fasene lå langt dypere enn tappekanalen 
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antyder. Dette området har vært åpent under brenning og tapping av milene, 
men har etter siste produksjonsfase blitt fylt av utkast fra mileskålen. 

Stratigrafien sier også mye om utstrekningen av milene. Begge milene var langt 
mindre ved anleggelsen enn de fremstod etter siste fase. S7 var forholdsvis 
beskjeden i størrelse før anleggelsen av siste fase, da det synes å ha kommet til 
mye jord i vollene, og vollene ble ytterligere utvidet som følge av utkastet fra 
siste fase. I S11 står utkastet fra fase 1 for mye av utvidelsen. Ettersom S11 er 
anlagt i helling, er det store forskjeller på hvor fyllet har blitt kastet ut. Noe har 
blitt kastet oppover, med andre ord i milens bakkant, men det meste har blitt 
hevet ut mot sidene og i fremkant. S7 har jevnere bredde på vollen, noe som 
reflekterer at den er anlagt i plant terreng, slik at det ikke er tyngre eller lettere å 
kaste fyllet den ene eller andre veien. 

På tross av at vollene i S7 og S11 er til dels svært omfangsrike, synes det som 
kun en begrenset del består av det faktiske milefyllet, kullet. Det meste er sand 
iblandet humus og kullstøv, og skal trolig tolkes som rester av torvdekket over 
milen. Tjæremilen var såteformet og omfangsrik når den var i drift, og endret 
ikke form under brenning, selv om den ble noe mindre. Veden i milen forbrant 
med andre ord ikke fullstendig, og det var rikelig igjen etter brenningen 
(Rolfsen 2002:260). Det kan derfor synes som at kullet som var igjen etter 
tjæreproduksjonen for en stor del ble fjernet og brukt til andre formål.  

Datering 
Problematikken ved datering av tjæremiler har blitt utredet flere ganger (e.g. 
Amundsen 2007:302-303; Maartens og Paasche 2002:192-193; Reitan 
2009:144-145; Gundersen og Wenn 2011:243, 262-263). Et hovedproblem er at 
veden som brukes til utvinning av tjære er furu, som ofte har høy egenalder. 
God tyrived kommer fra kjerneved i furustubber som i tillegg har stått lang tid 
etter felling, og tyrien kan dermed være flere hundre år gammel (Amundsen 
2007:302). Sammenlikninger av dateringer på tyrispik og bunndekke av never 
eller furubark har vist at bunndekket stort sett gir yngre dateringer enn 
tyrispiken. Bark og never representerer den yngste fasen i trærne, og må antas å 
ha vært forholdsvis frisk når den ble samlet inn til milene. På Gråfjellprosjektet 
lå differansen i dateringer mellom tyrispik og never/bark på om lag 200-400 år 
(Amundsen 2007:302-303), mens undersøkelser i Kongsvinger og Sør-Odal 
kommuner har gitt differanser opptil 200 år (Reitan 2009:144). Tilsvarende 
prøver fra Øvre Eiker kommune gav derimot et tilnærmet samsvar mellom 
tyrispik og neverdekket. Her spekuleres det i om bunndekket kan ha blitt 
gjennomtrukket av tjære på vei ut av milen, slik at dateringen er forskjøvet 
bakover. Samtidig stemmer dateringene godt med kullgroper i området, noe som 
kan bety at det har vær sammenfall i produksjonen av tjære og kull (Maartens 
og Paasche 2002:192; for problematikken om datering av bunndekke, se 
Amundsen 2007:302, med referanse). Differansen i dateringer fra prosjektene i 
Hedmark tyder imidlertid på at bunndekket er mer pålitelig som dateringskilde 
enn tyrispiken, og på Barntjernmoen ble det derfor besluttet å gjøre C14-
dateringene på barken i bunndekket av milefasene. Det ble ikke foretatt 
kontrolldateringer mot tyrispik. 



176/1, 202/1, 142/19, Ullensaker kommune 2008/1255 

 72 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

Dateringene av tjæremilene på Barntjernmoen finner paralleller andre steder. 
Foreløpig har det ikke blitt påvist tjæremiler i Ullensaker tilbake til tidlig-
høymiddelalder, slik som fase 2 i S7, men dateringer fra tilsvarende miler på 
Gardermoen Næringspark har vist tjærebrenning fra overgangen mellom høy- 
og senmiddelalder og frem til nyere tid (Gundersen og Wenn 2011:249). Det 
finnes dateringer til høymiddelalder fra Øvre Eiker i Buskerud (Maartens og 
Paasche 2002:192-193), senmiddelalder fra Kongsvinger og Sør-Odal i 
Hedmark (Reitan 2007:144-145), samt stor spredning av dateringer fra 
Rødsmoprosjektet i Åmot kommune, Hedmark. Den tidligste sikre dateringen 
på never eller barkdekke herfra er til senmiddelalder, yngre enn 1470, men 
dateringer på furu går tilbake til 970-1030 e.Kr. (Bergstøl 1997:45). Selv om det 
legges inn en usikkerhetsmargin på 200 år på grunn av vedens egenalder, kan 
det synes som om det var tjæreproduksjon på Rødsmoen i høymiddelalder. Fra 
Gråfjellprosjektet tyder dateringene av bunndekker på etterreformatorisk 
tjæreproduksjon (Amundsen 2007:302-303). Tjæremilen fra Hovden i Bykle 
kommune, Aust-Agder, ligger i overgangen mellom senmiddelalder og nyere tid 
(Rolfsen 2002:257). En oppsummering av dateringer fra tjæremiler per 2002 gir 
også andre dateringer fra sen vikingtid og frem til nyere tid, men med hovedvekt 
i overgangen senmiddelalder-nyere tid (Rolfsen 2002:262).  

Uavhengig av egenalder og forurensing av prøvematerialet, synes dateringene 
fra S7 og S11 å ha sterk indre konkordans, og støtter stratigrafien. De nederste 
lagene er eldst, og de øverste lagene er yngst. Dersom dateringene av 
bunndekkene aksepteres som representative for milefasenes faktiske alder, vil 
det si at det i S7 har blitt dokumentert tjærebrenning fra tidlig-høymiddelalder 
og frem til nyere tid i samme anlegg, mens S11 har hatt mer begrenset bruk, i 
senmiddelalder-nyere tid. Selv om prøvene skulle være kontaminert av eldre 
tjære, er det sannsynlig at den eldste bruken av S7 og kullgropen S17 under er 
førreformatorisk.  

Dateringene fra S11 gir med 1-sigmakalibrering ikke overlapping, mens de med 
2-sigmakalibrering har en overlappende periode på 115 år. Det var lite fyll 
mellom de to fasene i milen, og ikke spor etter gjenvekst. I tillegg var 
tappesystemet i stor grad beholdt, men med utskiftning av den laveste rennen. 
De to fasene med tjæreproduksjon her var forholdsvis tett påfølgende, siden det 
var lite endringer i anlegget. Det virker sannsynlig at de to fasene er utført av 
samme gruppe mennesker, med et eller flere års opphold. 

S7 har hatt mye lengre bruksperiode, og har nødvendigvis blitt brukt av 
forskjellige grupper mennesker. En maksimal utstrekning av tjæremilens bruk 
(2-sigmaverdier) strekker seg fra 1045 e.Kr. frem til vår tid; dersom kullgropen i 
bunnen også regnes inn er bruken forskutt ytterligere 15 år tilbake til 1030 e.Kr. 
Et minimumsspenn ligger fra 1220 (1165 inkludert S17) til 1635 e.Kr. 
Diskusjonen om kontinuitet blir noe fragmentarisk, i og med at ikke alle fasene 
har blitt datert. Det er mulig at tjæremilens første bruk, fase 2, foregikk 
umiddelbart etter bruken av kullgrop S17, men det kan også være over hundre år 
mellom disse to hendelsene. Fra fase 2 til fase 4 er det et minimumsspenn på 
nesten 200 år, og det er derfor usannsynlig at det har vært kontinuerlig bruk fra 
fase 2 til fase 4. Fase 2 og 3 er langt dårligere bevart enn fase 4, og det foreslås 
derfor at disse kan ha vært gjort med en viss grad av kontinuitet, mens fase 4 
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skjer etter et lengre opphold. Det har allikevel vært mulig å gjenbruke det gamle 
tappesystemet. Mellom fase 4 og fase 8 er det minimum 190 år, maksimum 
opptil 350 år, der det imellomtiden har vært minimum tre brenninger. Dette 
tyder ikke på kontinuitet i bruken gjennom hele perioden, uansett om man 
velger minimums- eller maksimumsmodellen. Fase 5-7 er mer fragmentarisk 
bevart enn fase 4 og 8, uten at dette trenger å si noe om kontinuiteten. Den store 
omleggingen i fase 8 tyder kanskje på ny teknologi eller større behov for tjære 
sammenliknet med tidligere faser, og kan potensielt tolkes som at det er et 
tidsavbrudd til forrige bruksfase, men dette er svært usikkert. Det kan ha vært 
kontinuitet mellom enkeltfaser i S7, men med mindre det er svært mange 
milefaser som ikke er bevart, har det ikke vært kontinuerlig bruk av tjæremilen 
fra den tidligste til den seneste fasen. 

Volum og produksjon 
Tjæreutbyttet fra tjæremiler gir et interessant perspektiv på betydningen av 
produksjonen. Anslag av tjæreproduksjon har blitt utredet av bl.a. Jostein 
Bergstøl (1997:37) og Perry Rolfsen (2002:258). Ved å regne ut volum av 
mileskålen, er det mulig å estimere vedmengden som den kan ha inneholdt. Ut i 
fra vedmengde kan man deretter regne ut hvor mye tjære som kan ha blitt 
utvunnet, ut i fra eksperimenter. Mileskålen defineres som en kulesektor, hvis 
volum (V) beregnes ut fra formelen V=2/3πr²h. Høyde (h) og radius (r) ble målt 
fra bunnen i sentrum av hver enkelt mileskål til det høyeste registrerte 
utstrekning av samme. Volumet av mileskålen angis i kolonne 4. Det anslås 
imidlertid at volumet av fast vedmasse i mileskålen kun utgjør ca. 70 % av 
mileskålens totalvolum (Rolfsen 2002:258), denne utregningen gjengis i 
kolonne 5. Forsøksbrenning i tjærehjell viser at det er mulig å få opptil 48 liter 
tjære per 1 m³ fast vedmasse. Det er imidlertid vanligere med omlag 30–40 liter 
(Bloch-Nakkerud 1987:97). Utregningene av maksimal utbytte, samt 
yttermålene på realistisk utbytte, angis i kolonne 6-8. Nederste rad angir samlet 
verdi av de samme mål og utregninger. 

Produksjonsvolumet er regnet ut for alle erkjente faser i hver av de to milene 
(S7: tabell 12, S11: tabell 13). Det ligger flere feilkilder i beregningene, 
ettersom det er usikkert hvor bra bevart de enkelte milefasene er. Alle 
beregninger er gjort ut i fra maksimalt mål av bevart barkdekke eller tilsvarende 
i mileskålen, men samtlige faser i milene, kanskje med unntak av fase 8 i S7 og 
fase 2 i S11, kan ha vært mer omfattende, men kan ha blitt ødelagt ved 
anleggelsen av neste fase. Formen på milene har ikke nødvendigvis vært 
kulesektorer i virkeligheten, men kan ha annen form som gjør andre utregninger 
mer passende. Man vet heller ikke om veden har vært stablet høyere enn 
mileskålen. Alle disse faktorene er usikkerhetsmomenter i tjæreutbyttet. 
Utregningene anses imidlertid som et holdbart sammenlikningsgrunnlag for 
tjæreproduksjon – selv om den reelle mengden ikke stemmer, vil produksjonen i 
forskjellige miler og faser kunne sammenliknes på denne måten. 

For S7 ble den vestlige delen av profilet mot sør brukt som utgangspunkt for 
målene, da det var her mileskålene var best bevart. Unntaket er for fase 3 og 5, 
som kun ble registrert i profilet mot vest. For å få sammenliknbare tall også for 
disse fasene ble det gjort et estimat på hvor mye større mileskålene i de andre 
fasene var i profilet mot sør i forhold til profilet mot vest. De målte verdiene i 
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profilet mot vest er oppgitt i parentes i tabellen. Gjennomsnittet av disse 
forholdstallene ble deretter multiplisert med radius og høyde for fase 3 og 5 i 
profilet mot vest, for å få et anslag. Dette ble gjort ut i fra formelen under, der r 
er radius i gitt profil, F=fase, y vil erstattes med fase 3 eller 5, og S og V står for 
hhv. profil mot sør og profil mot vest. Samme utregning ble gjort for høyde, da 
med h i stedet for r.  

f(r[FyS])=(Gjennomsnitt([F2S]/r[F2V];r[F4S]/r[F4V];r[F6S]
/r[F6V];r[F7S]/r[F7V];r[F8S]/r[F8V]))*r[F3V] 

Det maksimale utbyttet av de sju registrerte fasene i mile S7 gir en produksjon 
på over 7000 liter tjære, mens realistiske anslag antyder en produksjon på 4376-
5836 liter. Milefase 8 synes å ha vært den største, med hele 1163-1551 liter.  

S7 Radius  Dybde  Volum av mileskål (m3) 
 

Utbytte 

    

Total 

Fast ved-
masse 
(70 %) 

48 l/m3 

(maks.) 30 l/m3 40 l/m3 
Fase 8 1,5 (0,7) 4,2 (2,4)  55 39 1861 1163 1551 
Fase 7 1,0 (0,8) 3,4 (2,8)  24 17 813 508 678 
Fase 6 1,4 (1,0) 3,9 (3,0)  45 31 1498 936 1248 
Fase 5 1,4 (0,8) 3,6 (2,4)  39 27 1312 820 1093 
Fase 4 1,0 (0,7) 2,8 (2,4)  16 11 551 345 460 
Fase 3 0,5 (0,3) 2,0 (1,3)  4 3 144 90 120 
Fase 2 1,3 (0,5) 3,0 (1,4)  24 17 823 514 686 
Samlet    207 145 7002 4376 5836 
Tabell 12: Beregning av mulig utbytte fra tjæremile S7, per fase og samlet. Høyde og radius 
målt i profil mot sør, vestre del, med unntak av fase 3 og 5. Tallene i parentes er tilsvarende mål 
fra profil mot vest. Tallene i tabellene er avrundet, mens utregningene er foretatt uten 
avrunding, noe som gir tilsynelatende diskrepans i tabellene. 

I S11 var det profilet mot nord, vestlig del, som gav best bevaringsforhold for å 
måle størrelsen på mileskålene. Milen var noe mindre enn S7 i omfang, men den 
største forskjellen viser seg i mileskålen, som er langt flatere i S11 enn i S7, og 
følgelig er volumet langt mindre. Maksimalt utbytte av milens to faser har ikke 
vært mer enn 358 liter, mens mer realistiske anslag gir 224-298 liter. Ettersom 
formen på skålene i denne milen heller enn kulesegment bør betegnes som 
kjegler, der volumet beregnes på formelen V=1/3(πr2h), er det reelle tallet trolig 
enda lavere, ca. 120 liter maksimalt, og 75-100 liter som sannsynlig anslag. 

S11 Radius  Dybde  Volum av mileskål (m3) Utbytte 
 

    
Total 

Fast ved-
masse (70%) 

48 l/m3 

(maks.) 30 l/m3 40 l/m3 
Fase 2 0,45 2,2  5 3 153 96 128 
Fase 1 0,55 2,3  6 4 205 128 171 
Samlet    11 7 358 224 298 
Tabell 13: Beregning av mulig utbytte fra tjæremile S11, per fase og samlet. Høyde og radius 
målt i profil mot nord, vestre del. Tallene i tabellene er avrundet, mens utregningene er foretatt 
uten avrunding, noe som gir tilsynelatende diskrepans i tabellene. 

Jf. diskusjonen om datering over, er det grunn til å tro at tallene for S7 bør leses 
enkeltvis for hver fase, da det kan ha gått flere generasjoner mellom hver 
produksjonsfase, mens for S11 er det åpent om produksjonen bør leses samlet 
eller enkeltvis. Det har blitt anslått at det i 1560 var nødvendig med om lag 5000 
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liter tjære for å bre Åmot kirke (Bergstøl 1997:48), og sett samlet vil S7 ha 
produsert nok tjære til en slik oppgave. I virkeligheten kan ikke 
tjæreproduksjonen i milen sammenliknes med prosjekter på denne skalaen. Selv 
fase 8 har ikke produsert mer enn ca. en fjerdedel av mengden som ville ha vært 
nødvendig for å tjærebreie et bygg som Åmot kirke.  

Jes Martens og Knut Paasche (2002:194-195) utreder flere årsaker til økt 
tjærebehov i middelalder, og definerer spesifikke behov som beising av båter og 
bygninger, produksjon av tauverk, medisin, samt som en handelsartikkel både 
innenlands og til eksport. Perry Rolfsen (2002:260-261) fremhever tjærens 
impregnerende egenskap på treverk, men også annet organisk materiale, men 
nevner også tjærens antatte rensende, desinfiserende og vigslende kraft. 
Registrering og undersøkelse av flere mileanlegg på Romerike de siste årene 
tyder på at området hadde en omfattende produksjon. Dateringene strekker seg 
fra tidlig middelalder til nyere tid, og skriftlige kilder bekrefter tjæreproduksjon 
i etterreformatorisk tid, frem til slutten av 1800-tallet (Nesten 1927:386-409). 
Usikkerheten i dateringene gjør det vanskelig å vurdere hvor mye tjære som ble 
produsert i enkeltperioder, men det synes klart at tjæreproduksjonen har vært 
forholdsvis omfattende over lang tid, og kan ha dekket mer enn bare lokale 
behov. 

I tillegg til tjære gav brenningen et biprodukt, trekull. Kull etter tjærebrenning 
skal ha vært ettertraktet fordi det avgav sterk varme, og det var derfor egnet til 
smiing og jernutvinning av myrmalm (Rolfsen 2002:260). Det er registrert tolv 
jernvinneanlegg i Ullensaker kommune, samtlige befinner seg øst for 
planområdet på Barntjernmoen, innenfor 2-6 km. Sikre smieanlegg kjennes 
ikke, men i det gode jordbrukslandskapet på Romerike med et stort antall gårder 
skulle man kunne forvente smievirksomhet, i det minste på de større gårdene. 
Det er også mulig at kullet ikke ble brukt lokalt, men fraktet utover en større 
region. 

Oppsummering tjæremiler 
Begge milene syntes å ligge nærmest tjæregroper i type, selv om de skilte seg 
noe fra denne. Mile S7 var i bruk fra høymiddelalder til nyere tid, og ble hadde 
minst 7 bruksfaser, mens mile S11 var i bruk to ganger fra senmiddelalder til 
nyere tid. Milene var til dels godt bevart, og det var derfor mulig å hente ut mye 
informasjon om tappesystemene i de tidlige faser i mile S7, og begge faser i 
mile S11. Det ble benyttet furubark i bunnen av mileskålene, og det ble brent 
tyrived, men det var ikke mulig å avklare stablingen. Produksjonsvolumet lå på 
hhv. 4376-5836 liter, og 224-298 liter.  
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6. KONKLUSJON 

I forbindelse med reguleringsplan for Barntjernmoen grus undersøkte 
Kulturhistorisk museum i perioden 03.05.-03.06.2010 seks lokaliteter, med to 
tjæremiler, en kullgrop, tre fangstgroper, en kokegrop, fire groper med ukjent 
funksjon samt dyrkningsspor i form av åkerflater, fem rydningsrøyser og en 
åkerkant. Dateringene strakk seg fra bronsealder til nyere tid. Samtlige seks 
lokaliteter ble undersøkt, og alle strukturer ble utgravd. I tillegg ble det gjort 
sjakter og prøvestikk i åkerflaten.  

Dyrkningssporene ble datert til overgangen mellom senmiddelalder og nyere tid, 
men ettersom datering av dyrkningslag er problematisk, kan dateringen være 
misvisende. Fra 1800-tallet er det kjent at det lå et bruk i området, Vasløs, og 
det er mulig at dyrkningen stammer fra dette, mens det daterte trekullet kan 
være langt eldre enn dyrkningen. Bruken av jorden har trolig vært intensiv. 
Rydningsrøysene S1, S2 og S5 foreslås å stamme fra oppdyrkningen av 
området. S3 og S4 er atypiske rydningsrøyser, og det foreslås at de heller skal 
forstås som varp, enn spor etter rydning. Pollenanalysene gir støtte til 
tolkningene om dyrkning i området. 

Strukturene som var registrert som kullgroper ble omdefinert. Tre av dem (S6, 
S9 og S10) antas å ha vært gjenfylte fangstgroper, mens funksjonen på den siste 
(S8) er ukjent. Det kan dreie seg om en særlig dårlig bevart kullgrop, men dette 
er ikke overbevisende. Fangstgropene hadde sprikende dateringer, fra 
førromersk jernalder, via vikingtid og tidlig middelalder, til senmiddelalder-
nyere tid. Det er flere feilkilder ved dateringene, men basert på undersøkelser 
andre steder synes det mest trolig med dateringer til middelalder og nyere tid. 
Grop S8 med ukjent funksjon ble datert til bronsealder. 

Det ble i tillegg undersøkt en kullgrop, en kokegrop og tre groper som ikke var 
registrert tidligere, grunnet at de lå under de to tjæremilene. Gropene S16, S19 
og S23 hadde ukjent funksjon, og ble ikke datert. Kokegrop S22 ble datert til 
førromersk jernalder. Kullgrop S17 var forholdsvis godt bevart under tjæremile 
S7. Den ble datert til tidlig-høymiddelalder, og inneholdt kull fra furu. Det var 
ikke mulig å avgjøre hvordan veden hadde blitt stablet, men det ble funnet små 
til middels store stokker langs to sider. 

To tjæremiler ble undersøkt, S7 og S11. Sistnevnte var på mange måter en 
tradisjonell tjæremile, anlagt i skrånende terreng, mens S7 derimot var anlagt på 
en flate, over en tidligere kullgrop. Begge milene ble definert som tjæregroper. 
Det var lite bevart av den brente tyriveden, men enkeltfragmenter tyder på at det 
ikke ble brukt trerøtter men vedskier. Milenes tappesystemer skilte seg fra de 
vanligst dokumenterte variantene. Tappesystemene bestod av dype 
oppsamlingsgroper som lå i forkant og delvis under mileskålen. Tjæren ble 
tappet via trerenner fra midten av mileskålen, og samlet i hule trestokker (kun 
sikkert dokumentert i en av milene). Herfra ble tjæren formodentlig øst over i 
bærbare kar, som ble fraktet ut via en uttømmingsgrøft som steg fra 
oppsamlingsgropen og til markoverflaten. I forbindelse med S11 ble det også 
funnet to groper som tolkes som tenngroper. 
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S7 hadde minst sju bruksfaser, fra tidlig-høymiddelalder og frem til nyere tid. 
Den var ikke i kontinuerlig drift, men må ha hatt opphold mellom fasene. S11 
hadde to bruksfaser i overgangen senmiddelalder-nyere tid. De to bruksfasene 
kan her ha fulgt tett på hverandre. Det samlete utbyttet fra S7 var omfattende, 
maksimalt 7000 liter, mer trolig ca. 4300-5800 liter. Fordelt på sju faser som 
trolig i liten grad lå tett i tid, er imidlertid utbyttet mer begrenset. Fase 3 var 
minst, med 90-120 liter tjære som realistisk utbytte, mens fase 8 hadde størst 
produksjon, trolig ca. 1150-1550 liter tjære. Produksjonen i S11 var langt 
mindre. Samlet produserte milen maksimalt ca. 360 liter, realistisk 220-300 liter 
tjære. Fase 1 produserte trolig ca. 30 % mer tjære enn fase 2. Det er ikke 
grunnlag for å avgjøre om tjæren ble laget for eget eller lokalt behov, eller om 
den ble produsert for bruk andre steder, eventuelt salg, eller om dette endret seg 
over tid. 

Dateringene tyder på at det var mest aktivitet i området i senmiddelalder og 
nyere tid, men at det var sporadisk aktivitet også før dette. Dateringer på 
fangstgroper og kullgroper sammenfaller til en viss grad med funn fra 
Gardermoprosjekter og fra E6 Hovinmoen-Dal. Tjæreproduksjonen kan kanskje 
ses i sammenheng med annen produksjon, for eksempel gjennom kullgroper, 
samt jernvinneanlegg. 
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE 
S-nr. Struktur Lok. Form L x B 

cm 
D 

cm 
Beskrivelse 

S01 Rydnings-
røys 

Lok. 1 Ujevn 380 x 250 40 Ujevn rydningsrøys i plan, med utflytende kanter. Røysen var lav, ikke mer enn 40 cm høy, og bestod 
av neve- til skallestor stein, stedvis tettpakket, stedvis mer spredt. I de nedre deler var det svart humøs 
sand mellom steinene, høyere opp var det ikke fyll. Røysen var delvis overgrodd med mose, og et 
grantre stod i nordlig del. Mye av røysen var ødelagt og omrotet av treet med røtter. Under denne 
røysen og røys S2 lå rester av et fossilt dyrkningslag, også dette noe omrotet og ødelagt på grunn av 
røtter. Laget var lys brungrått og bestod av sand med litt humus og kull. Det var maks 20 cm tykt under 
røysen, og skal trolig ses i sammenheng med dyrkningsflaten lenger nord (profil A-C, PS1-10). Mellom 
røysfyllet og dyrkningslaget lå en tynn lomme av mørk brun sand med humus og kull. 

S02 Rydnings-
røys 

Lok. 1 Ujevn 320 x 290 60 Ujevn rydningsrøys i plan, med utflytende kanter. Røysen var opptil 60 cm tykk, og bestod av neve- til 
skallestor tettpakket stein. Mellom steinene var det svart humøs sand. Røysen var delvis overgrodd 
med mose, og røttene til flere trær gikk gjennom røysen og hadde omrotet lagene. Under denne 
røysen og røys S1 lå rester av et fossilt dyrkningslag, også dette noe omrotet og ødelagt på grunn av 
røtter. Laget var lys brungrått og bestod av sand med litt humus og kull. Det var maks 20 cm tykt under 
røysen, og skal trolig ses i sammenheng med dyrkningsflaten lenger nord (profil A-C, PS1-10). Det var 
vanskelig å skille mellom røysen og undergrunnen, da det var stedvis svært steinete grunn. 

S03 Rydnings-
røys 

Lok. 1 Ujevn 440 x 390 20 Rydningsrøys eller "kast"? Uklart avgrenset ansamling av stein, tilnærmet oval. Røysen bestod stort 
sett av nevestor stein, men med enkelte områder med skallestor og større stein. Steinlaget er tynt, 
sjelden mer enn 15 cm tykt, og ligger over og i torvlaget. Røysen var dekket av mose og lyng. Den lå i 
utkanten av dyrkningsflaten dokumentert i profil A-C og PS1-10, men det var ikke spor av 
dyrkningslaget under røysen. Det er uklart om det dreier seg om en reell rydningsrøys, eller om det er 
snakk om "kast", en minnehaug eller liknende, som ikke er knyttet til rydningsaktivitet. Røysen skiller 
seg betraktelig fra røysene S1, S2 og S5, som består av større stein og virker mer "ryddet". 
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S04 Rydnings-
røys 

Lok. 1 Ujevn 540 x 490 25 Rydningsrøys eller "kast"? Uklart avgrenset ansamling av stein, tilnærmet oval, men med en utstikker 
mot vest. Røysen bestod stort sett av nevestor stein ansamlet rundt enkelte skallestore og større stein. 
Steinlaget var tynt, sjelden mer enn 15 cm tykt, og ligger over og i torvlaget. Røysen var dekket av 
mose og lyng. Den lå i utkanten av dyrkningsflaten dokumentert i profil A-C og PS1-10, men det var 
ikke spor av dyrkningslaget under røysen. Det er uklart om det dreier seg om en reell rydningsrøys, 
eller om det er snakk om "kast", en minnehaug eller liknende, som ikke er knyttet til rydningsaktivitet. 
Røysen skiller seg betraktelig fra røysene S1, S2 og S5, som består av større stein og virker mer 
"ryddet". Øst for røysen ble profilet fortsatt gjennom en sti som trolig følger et gammelt veifar. Det var 
imidlertid ikke mulig å fastslå noe om stiens alder eller liknende. 

S05 Rydnings-
røys 

Lok. 1 Ujevn 350 x 300 45 Ujevn rydningsrøys i plan, med utflytende kanter. Røysen var opptil 45 cm tykk, og bestod av neve- til 
skallestor tettpakket stein. Mellom steinene var det mørk brun humøs sand. Røysen var delvis 
overgrodd med mose og lyng. Under røysen lå rester av et fossilt dyrkningslag, som var maks 10 cm 
tykt. Laget var lys brungrått og bestod av sand med litt humus og kull. Det var maks 20 cm tykt under 
røysen, og Dyrkningslaget skal trolig ses i sammenheng med dyrkningsflaten lenger nord (profil A-C, 
PS1-10). 

S06 Fangstgrop Lok. 2 Rund 850 x 850 115 Fangstgrop (opprinnelig registrert som kullgrop). Rund-oval i plan, noe vanskelig definerbar, med svak 
antydning til voll, og ca. 75 cm ned til bunnen av gropen. Den nordlige siden er forholdsvis rett, mens 
den sørlige er skrå, bunnen er flat. Ved snitting fremkom det mye, og til dels stor, stein i 
nedgravningen, men lite kull. Det synes å være en grop på ca. 180 cm bredde og 115 cm dybde, som 
på et tidspunkt har blitt delvis gjenfylt med stein og sand. Det er mye stein i undergrunnen, og det er 
trolig at fyllet er lokalt, kanskje fra den opprinnelige nedgravningen. Selve gropen er i tillegg til stein fylt 
med mørk brun sand med humus. I tillegg er det et 5-30 cm tykt lag under torven, med brun sand med 
noe humus, som trolig kan være fra gropen ble gravd. Dette fyllet er særlig tydelig i den mulige 
"vollen", der det også er noe små steiner. I bunnen av torvlaget ligger et tynt sjikt med kull, som trolig 
er fra skogbrann eller annen avsviing. Tolkes som en gjenfylt fangstgrop, men usikker. 
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S07 Tjæremile Lok. 3 Oval 2100 x 1950 190 Tjæremile i minst syv faser, anlagt over kullgrop S17. Dekker 314 kvm, omkrets ca. 68 m, vollene er 
opptil 1,9 m høye. Anlagt i plant terreng, trolig på grunn av en forsenkning på grunn av den tidligere 
kullgropen S17 (=fase 1). Tjæremilen hadde i alle faser tapping mot sør, men forsenkningen som er 
tydelig på overflaten reflekterer ikke de tidligere fasene, trolig kun siste fase. Til sammen 88 lag ble 
dokumentert i milen, for nærmere beskrivelse av konstruksjonen og lagene, se rapporten (Wenn og 
Damlien 2011). Fasene hadde i varierende grad bevart tydelige lag. Tidvis har milen vært grundig tømt 
og/eller omrotet før anleggelse av neste fase, andre ganger synes det som det kun er fylt på ny masse, 
andre ganger igjen kan ny fase være anlagt direkte oppå forrige. I SV-kv er det bevart rester av fire 
trerenner, som alle fører ned i en dyp grop direkte sør for selve mileoppbyggingen. Renne 4 (L74+L75) 
kan ikke tydelig knyttes til noen av milefasene som er tydelige i mileskålen. Trolig er milens første fase 
svært ødelagt, men kan kanskje være representert ved lag L71-L73 (fase A?). Renne 2 har trolig vært 
brukt flere ganger, der underlaget som består av konglomerert tjære, har vært gjenbrukt, mens 
trerennen har vært erstattet. Renne 2 har i alle faser ført tjæren videre ned i renne 3. Renne 2 kan 
knyttes til fase 2-fase 4 i mileskålen. De øvrige milefasene i mileskålen har ikke bevart tappesystem - 
før anleggelsen av siste fase (fase 8) ble det gravd ned gjennom de tidligere utløpsområdene i SV-
kvadranten, og milelagene kuttes før de når et tappeområde. Tjæremilen har vært forholdsvis 
beskjeden, profilene antyder ca. 11-12 x 14-16 m før denne, med en høyde på vollene på 0,7-1,2 m, 
men i forbindelse med konstruksjonen av siste fase, og tømming etter denne ble store mengder fyll lagt 
opp på toppen og særlig på ytre del av vollene. 

S08 Grop / 
nedgravning 

Lok. 4 Oval 300 x 270 60 Mulig kullgrop. Oval i plan, uten spor etter voll, anlagt i terreng som hellet lett mot sør. Sørlig side var 
lett avrundet, nordlig var skrå, mens bunnen skrådde mot nord. Fyllet bestod av omrotet brungrå sand 
med litt humus og spredt trekull. Trolig rest av miledekket. En trekullinse i bunnen av gropen. Samme 
lag syntes å strekke seg videre under torven i ca. 5-10 cm tykkelse. Det ble ikke avklart hvilken form 
gropen har hatt opprinnelig, men det dreier seg trolig om en rund-oval kullgrop, som imidlertid er svært 
dårlig bevart. Undergrunnen bestod av fin gul sand. 
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S09 Fangstgrop Lok. 5 Oval 340 x 115 68 Fangstgrop (opprinnelig registrert som kullgrop). Rund-oval i plan, noe vanskelig definerbar, med ca. 
45 cm ned til bunnen av gropen. Ved snitting fremkom det mye stein i varierende størrelse i 
nedgravningen, men lite kull. Det synes å være en grop på ca. 220 cm bredde og 90 cm dyp fra 
omkringliggende markoverflate. I vest er nedgravningen slak i toppen, deretter forholdsvis steilt skrått. I 
øst er nedgravningen middels skrå i øverste halvdel, og loddrett nederst, tilnærmet traktformet. Bunnen 
er flat. Gropen har på et tidspunkt blitt delvis gjenfylt med stein og sand. Det er mye stein i 
undergrunnen, og det er trolig at fyllet er lokalt, kanskje fra den opprinnelige nedgravningen. Selve 
gropen er i tillegg til stein fylt med mørk brun sand med grus og humus. I bunnen av torvlaget ligger et 
tynt sjikt med kull, som trolig er fra skogbrann eller annen avsviing. Tolkes som en gjenfylt fangstgrop, 
men usikker. 

S10 Fangstgrop Lok. 5 Ujevn 370 x 320 60 Fangstgrop (opprinnelig registrert som kullgrop). Rund-oval i plan, noe vanskelig definerbar, med ca. 
65 cm ned til bunnen av gropen. Ved snitting fremkom det mye stein i varierende størrelse i 
nedgravningen, men lite kull. Det synes å være en grop på ca. 320 cm bredde og 105 cm dyp fra 
omkringliggende markoverflate. I sør er nedgravningen slak, mens den i nord er middels skrå, bunnen 
skrår fra sør mot nord, der den er lett rundet. Gropen har på et tidspunkt blitt delvis gjenfylt med stein 
og sand. Det er mye stein i undergrunnen, og det er trolig at fyllet er lokalt, kanskje fra den 
opprinnelige nedgravningen. Selve gropen er i tillegg til stein fylt med mørk brun sand med grus og 
humus. I bunnen av torvlaget ligger et tynt sjikt med kull, som trolig er fra skogbrann eller annen 
avsviing. Det var uklare skiller mellom lagene. Tolkes som en gjenfylt fangstgrop, men usikker. 

S11 Tjæremile Lok. 6 Oval 1900 x 1700 106 Tjæremile med to tydelige bruksfaser. Dekker nesten 340 kvm, omkrets 56 m, og anlagt i hellende 
terreng mot nord. Langs Ø-V profilet ble det avdekket to groper, S20 og S21, som trolig er tenngroper 
for en eller begge milefaser. Milen er anlagt over to tidligere strukturer i NØ kvadrant, grop S23 og 
kokegrop S22. S14 og S15 ble antatt å være bøttegroper, men det ble ikke avdekket noen forbindelse 
mellom milen og gropene, og gropene inneholdt ikke fyllskifter som tyder på relasjon med tjæremilen. 
Det ble dokumentert til sammen 43 lag i milen, inkludert den gamle markoverflaten. Bruksfasene er 
tydelige i L30, L27 (fase 1) og L15 og L14 (fase 2). I tillegg er det flere lag som kan relateres til 
konstruksjonen av fase 1 (L35-L40), tapperenner for fase 1 (L33 og L34), bruk og tømming av fase 1 
(L17-L29, L31-L32), tapperenner til fase to (L16, L33), bruk og tømming av fase 2 (L4-L13). Se 
rapporten (Wenn og Damlien 2011) for nærmere beskrivelser av lag og faser. 

S12 Avskrevet Lok. 1   0 Se profil B. 
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S13 Åkerkant? Lok. 1  2460 x 60 0 Mulig åkerkant langs dyrkningsflatens østre del, ca. 24,6 m lang og 60 cm bred, opptil 25 cm dyp i 
overflaten. Profil D ble lagt gjennom åkerkanten, men det ble ikke avklart om det er en reell 
åkeravgrensning. Dyrkningslaget fortsetter på begge sider, og det er i liten grad synlig en forsenkning i 
profilet; det er matjordlaget som er tynt, ikke dyrkningslaget. 

S14 Avskrevet Lok. 6   0 Antatt bøttegrop for tjæremilen - ingen fyllskifter i nedgravningen ved snitting, trolig et tømt revehi. 
S15 Avskrevet Lok. 6   0 Antatt bøttegrop for tjæremilen - ingen fyllskifter i nedgravningen ved snitting, trolig et tømt revehi. 
S16 Grop / 

nedgravning 
Lok. 3 Oval 100 x 68 34 Oval grop i plan, med buete sider og flat bunn. Gropen var fylt med brungrå sand med noe humus og 

grus, samt en del trekull som gjerne opptrer i sjikt. Rundt og under gropen er et tynt lag med rødbrun, 
trolig varmepåvirket grov sand. Gropen går ned i svært hardpakket sandundergrunn, mulig en type 
konglomerert morene eller aur. Ukjent funksjon; ligger under SØ-kv i S7. 

S17 Kullgrop Lok. 3 Rektan-
gulær 

320 x 265 90 Rektangulær med avrundete hjørner i plan ca. 20 cm over bunnen. Mål grop i bunnen: ca. 320 x 265 
cm; mål grop ved markoverflate: ca. 430 x 330 cm, dybde: ca. 90 cm under gammel markoverflate. 
Ytre mål på voll: Mål topp av voll; høyde voll over markoverflate: 960 x min. 500 cm (kuttet av 
oppsamlingsgrop for tjæremile S7 i S). Nord- og vestsidene steilt skrå, sør- og østsidene middels skrå; 
bunnen var flat. Kullaget er tydelig i hele gropen, men med ekstra tykke lag ytterst langs kantene. I 
profilet mot V lå det en tykk stokk på ca. 15 cm/dia i S-N-retning, med en betraktelig mindre stokk 
vinkelrett over denne. I sør er kullgropen skåret gjennom av renne 2, og trolig også renne 4. 

S18 Avskrevet Lok. 3   0 Antatt bøttegrop for tjæremilen - ingen fyllskifter i nedgravningen ved snitting, trolig et tømt revehi. 
S19 Grop / 

nedgravning 
Lok. 3 Oval 116 x 93 7 Oval, grunn grop, nordsiden rett, sørsiden slakt skrå, bunnen tilnærmet flat. Fyllet var gråbrunt, med 

sand iblandet noe humus og spredt trekull, med en konsentrasjon i SV-delen av strukturen, og en linse 
i bunnen. Ukjent funksjon, ligger under NV-kv av S7. 

S20 Tenngrop Lok. 6 Rektang
ulær 

380 x 230 70 Ujevn tenngrop i SØ-del av tjæremilen; hovedfyllet antar en rektangulær form, men det er utbulinger 
både i NØ og i SV. Fyllet er det samme som over store deler av milen (L20), noe som tyder på at 
gropen har vært tømt etter antenning, muligens for å få kullet over i selve milen, og senere har blitt fylt 
opp ved tømming av milen. Bunnen er flat nærmest milen, men har en avrundet forsenkning i midten, 
og en ny forsenkning lengst i øst. Vestsiden er rett, østsiden avrundet. Det er mulig at forsenkningen i 
øst egentlig er del av en grunn grøft som går langs utsiden av hele milen, noe som samsvarer med 
plasseringen. Det er imidlertid ikke mulig å stadfeste dette sikkert. 
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S21 Tenngrop Lok. 6 Ujevn 320 x 130 20 Ujevn tenngrop i SV-del av tjæremilen. Fyllet er det samme som over store deler av milen (L20), noe 
som tyder på at gropen har vært tømt etter antenning, muligens for å få kullet over i selve milen, og 
senere har blitt fylt opp ved tømming av milen. Bunnen var ujevn og sidene rundete. Det er mulig at 
gropen er del av den grunne grøften som går langs utsiden av hele milen, da dette samsvarer med 
plasseringen. Det er imidlertid ikke mulig å stadfeste dette sikkert. Gropen ble ikke fullstendig 
avdekket, da den forsvant inn under NV-profilet, men den er minst 3,2 x 1,3 m, stort sett med sand 
blandet med humus og trekull, men også med enkelte store stein i midten. Det er mye stein i 
undergrunnen, og disse kan ha fulgt med under gravingen av gropen. 

S22 Kokegrop Lok. 6 Oval 60 x 400 10 Bunn av oval kokegrop, noe opprevet under avdekkingen. Avrundete sider og rundet bunn, fyllet 
bestod av svart kullholdig sand med mye varmepåvirket stein, opp til nevestor. Tydelig rand av brent 
sand under. Kokegropen lå godt under nedre, NØ del av tjæremile S11. 

S23 Grop / 
nedgravning 

Lok. 6 Ujevn 93 x 92 31 Ujevnt rund grop i plan, med avrundete sider, og rundet, men noe forsenket bunn. Det er flere tydelige 
lag i gropen. Øverst er lag 1, med mørk brun sand og silt med mye humus og kull, og enkelte små 
stein. Lag 2 er en tynn lomme med gul sand, muligens innrast undergrunn, mellom lag 1 og lag 3. Lag 
3 består av gråbrun sand og sil med en del humus og sjiktvis mye kull, særlig i sør. Laget har enkelte 
større stein i midten/bunnen. Lag 4 likner lag 2, men er noe mørkere og mer humøst, og ligger mellom 
lag 3 og 5 i nordlig del. Lag 5 likner på lag 3, og har flere nevestore stein i midten. Gropens funksjon er 
ikke avklart, men da den synes å ligge under NØ kv av mile S11, kan den vanskelig relateres til 
mileaktiviteter, selv om fyllet likner på milefyll L20. 

ProfilA Dyrkningslag Lok. 1  590 x 35 10 Fossil åker, dokumentert gjennom profil A, C og D, S01+S02, PS1-9. Dyrkningslaget er lys brungrått i 
farge, og bestod av fin sand og silt med noe humus, kullstøv og enkelte små kullbiter. Området er 
registrert som teigpløyd åker, med langsgående furer: I områdets sørvestlige del går disse i retning 
VNV-ØSØ, mens de i sørøst går VSV-ØNØ. Profil A ble anlagt på tvers av to teigfurer, i ca. SSV-NNØ 
retning i sørvestlig del av feltet. Det var et uklart skille i dyrkningslaget, kalt 2a og 2b, der 2a var mer 
brunlig, mens 2b var mer grålig i farge, det første med noe mer humus, det andre med noe mer kull - 
men forskjellene kan skyldes utvasking. Teigfurene hadde ingen effekt på dyrkningslaget: i profilet var 
det tydelig at de gikk ned i dyrkningslaget, som dermed var tynnere under furene. 

ProfilB Lag, kull Lok. 1  330 x 50 28 Profil B ble gravd gjennom en antatt kullgrop (F1 fra registreringen). Det viste seg imidlertid å være et 
tykt brunt lag, som også ble gjenfunnet i PS10. I bunnen av det brune, humøse laget lå et sjikt med 
trekull. Det er uklart om det dreier seg om et dyrkningslag, men det skiller seg mye fra laget som er 
dokumentert i Profil A, C og D, PS1-9 og S1-S2. 
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ProfilC Dyrkningslag Lok. 1  1670 x 207 20 Fossil åker, dokumentert gjennom profil A, C og D, S01+S02, PS1-9. Dyrkningslaget er lys brungrått i 
farge, og bestod av fin sand og silt med noe humus, kullstøv og enkelte små kullbiter. Området er 
registrert som teigpløyd åker, med langsgående furer: I områdets sørvestlige del går disse i retning 
VNV-ØSØ, mens de i sørøst går VSV-ØNØ. Profil C ble anlagt på tvers av to teigfurer, i ca. NNV-SSØ 
retning i sørlig del av feltet. Det var tett granskog i området, og røttene til trærne ødela profilet i slik 
grad at teigfurene i liten grad kom frem i profilet. Det er antydning til en forsenkning ned i 
dyrkningslaget, men dette trenger ikke å være en teigfure. 

ProfilD Dyrkningslag Lok. 1  695 x 185 20 Fossil åker, dokumentert gjennom profil A, C og D, S01+S02, PS1-9. Dyrkningslaget er lys brungrått i 
farge, og bestod av fin sand og silt med noe humus, kullstøv og enkelte små kullbiter. Profil D ble lagt 
gjennom en såkalt åkerkant langs dyrkningsområdets østlige del, og tolket av AFK som avgrensningen 
av åkeren mot øst. Profilet ble lagt i NV-SØ-retning, og også ført gjennom en fure som gikk på skrå i 
VSV-retning fra åkerkanten. Sistnevnte fure var kun synlig i overflaten, og var ikke pløyd ned i 
dyrkningslaget. Åkerkanten var kun marginalt pløyd ned i dyrkningslaget, som strakk seg på begge 
sider av denne kanten. Tolkningen som åkerkant anses derfor som svært usikker. Trolig har 
dyrkningsflaten strakt seg videre østover, men er nå ødelagt pga masseuttak. I dyrkningslaget var det 
en forsenkning omtrent midt i profilet, som kan ha vært en egen struktur, alternativt et område der det 
er pløyd dypere. 

PS1-10 Dyrkningslag Lok. 1  Ca. 50 x 50 0 Ti prøvestikk i dyrkningsflaten. PS 1, PS2 og PS9 ligger på den nedre flaten, PS5-7 ligger på en liten 
slette i nordvest, adskilt med lave trær fra hovedflaten, PS3, PS8 og PS10 ligger på den øvre flaten, 
mens PS4 ligger i skråningen mellom flatene. De nordvestlige prøvestikkene hadde forholdsvis tynne 
dyrkningslag (PS5: 14 cm, PS6; 17 cm, PS7: 14 cm), i likhet med PS1 (15 cm) i vestlig del av den 
nedre, sørlige flaten. Prøvestikkene på den nordøstlige øvre flaten, i skråningen og i sørlig og østlig del 
var tykkere (PS2: 21 cm, PS3: 20 cm, PS4: 20 cm, PS8: 25 cm, PS9: 20 cm). Det kan synes som om 
bruken i nordvestlig del var mer marginal enn resten av flaten. PS10 skilte seg fra de andre 
prøvestikkene, og hadde samme fete brune lag med kull i bunnen som profil B. 
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8.2. FUNN OG PRØVER 
8.2.1. FUNNLISTE C57510 
Treverk for F1, F3, F6, F9 og F17 er bestemt av Helge I. Høeg (se 7.5.1) 

C-nr F-
nr 

S-nr Gjenstand/ 
materiale 

Kommentar 1 Kommentar 2 

C57510/1 F2 S7 Konglomerert 
tjære 

Tjæremile, SV-kv [L13] – 
renne 2b 

 

C57510/2 F1 S7 Furu - trerenne Tjæremile, SV-kv [L34] – 
renne 1 

Flere biter 

C57510/3 F5 S7 Konglomerert 
tjære 

Tjæremile, SV-kv [L57] – 
renne 2a 

 

C57510/4 F3 S7 Furu - trerenne Tjæremile, SV-kv [L58] – 
renne 2b 

Lange og faste 

C57510/5 F17 S7 Furu - trerenne Tjæremile, SV-kv [L59] – 
renne 2c (stokk Z) 

Lang og fast 

C57510/6 F6 S7 Furu - trerenne Tjæremile, SV-kv [L62] – 
renne 3 

Liten og fast 

C57510/7 F7 S7 Konglomerert 
tjære 

Tjæremile, SV-kv [L63] – 
renne 3 

 

  
8.2.2. FUNNLISTE C57513 

C-nr F-
nr 

S-nr Gjenstand/ 
materiale 

Kommentar 1 Kommentar 2 

C57513/1 F9 S11 Furu - trerenne Tjæremile, NØ-kv [L16] – 
renne 2 

 

C57513/2 F10 S11 Konglomerert 
tjære 

Tjæremile, NØ-kv [L16] – 
renne 2 

 

C57513/3 F8 S11 Konglomerert 
tjære 

Tjæremile, NØ-kv [L33] – 
renne 1 

 

C57513/4 F11 S11 Konglomerert 
tjære 

Tjæremile, NØ-kv [L34] – 
renne 3 

 

  
8.2.3. FUNNLISTE C57514 

 
C-nr F-

nr 
S-nr Gjenstand/ 

materiale 
Kommentar 

C57514/ F12 Profil S1/S2/dyrk.l. Pollenserie à 4 Forbrukt ved analyse 
C57514/ F13 Profil A Pollenserie à 4 Forbrukt ved analyse 
C57514/ F14 Profil B Pollenserie à 6 Ikke analysert; kassert 
C57514/ F15 Profil C Pollenserie à 4 Ikke analysert; kassert 
C57514/ F16 Profil D Pollenserie à 4 Ikke analysert; kassert 
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8.2.4. KULLPRØVER 
Lagene i tjæremilene har blitt revidert etter utgravning. For prøver som er tatt ut 
fra de lange N-S og Ø-V-gående profilene i disse, brukes [L-nr.] om endelig 
lagnummer i rapporten, mens (L-nr.) viser til nummer under utgravning, som i 
noen grad har fulgt prøvene ved analyse. L-nr. uten parentes viser til prøver tatt 
fra andre tegninger, og relateres ikke til lagene i tjæremilene. 

KP34-KP49 ble tatt ut og flottert som makrofossilprøver, selv om kun kull er 
beholdt; disse har også en MP-merking i originaldokumentasjonen. 

KP-
nr 

S-nr C-nr NTNU 
Lab.nr. 

Vek
t 
g 

Treslag Kommentar C14-dat. 

KP1 S7   4,9 Ikke bestemt Tjæremile, NV-kv [L48] - 
barklag 

Ikke datert; kassert 

KP2 S7 C57510/14  7,7 Ikke bestemt Tjæremile, NV-kv [L36]/(L23) - 
tyrilag 

Ikke datert 

KP3 S7   7,1 Ikke bestemt Tjæremile, NV-kv [L26]/(L12) - 
kullag 

Ikke datert; kassert 

KP4 S7 C57510/13  9,3 50 furu (bark) Tjæremile, NV-kv [L28]/(L15) – 
barklag 

Ikke datert 

KP5 S7 C57510/12  10,7 40 furu Tjæremile, NV-kv [L26]/(L12) - 
tyri-/kullag 

Ikke datert 

KP6 S7 C57510/11  11,8 30 furu (bark) Tjæremile, NV-kv [L20]/(L9) - 
barklag 

Ikke datert 

KP7 S7 C57510/10  3,7 40 furu Tjæremile, NV-kv [L17]/(L7) - 
tyri-/kullag 

Ikke datert 

KP8 S7 C57510/9 DF-4393 
TRa-1500 

5,0 10 furu (bark) Tjæremile, NV-kv [L8] - barklag 235 ± 25 BP 
kal. Y. enn 1655 e.Kr. 

KP9 S17 C57510/21 DF-4393 
TRa-1503 

9,5 10 furu Kullgrop under tjæremile S7, 
NV-kv [L83] 

930 ± 25 BP 
kal. 1040-1165 e.Kr. 

KP10 S7 C57510/8  4,1 10 furu Tjæremile, NV-kv [L7]/(L4) - 
tyri-/kullag 

Ikke datert 

KP11 S7 C57510/17 DF-4393 
TRa-1501 

7,3 1 furu 
9 furu (bark) 

Tjæremile, NØ-kv [L48]/(L28) - 
barklag 

495 ± 25 BP 
kal. 1420-1440 e.Kr. 

KP12 S7 C57510/16  16,7 6 furu (bark) Tjæremile, NØ-kv [L45]/(L24a) 
- tyrilag 

Ikke datert 

KP13 S7 C57510/15  7,3 40 furu Tjæremile, NØ-kv [L44]/(L24b) 
- kullag 

Ikke datert 

KP14 S7   0,6 Ikke bestemt Tjæremile, NØ-kv [L65]/(L33) - 
kullag 

Ikke datert; kassert 

KP15 S7 C57510/20  0,9 Ikke bestemt Markoverflate under tjæremile 
S7, NØ-kv [L87]/(L42) 

Ikke datert 

KP16 S7 C57510/18 DF-4393 
TRa-1502 

2,5 40 furu Tjæremile, SV-kv [L65]/(L33) - 
kullag 

880 ± 25 BP 
kal. 1165-1215 e.Kr. 

KP17 S17   >10
00 

Ikke bestemt Kullgrop under tjæremile S7, 
NV-kv [L83]. Tatt fra profil 2 
mot V, S-N stokk i N-delen 

Ikke datert; kassert 

KP18 S20 C57513/16  1,7 40 furu Tenngrop under tjæremile S11, 
SV-kv. Tatt fra S-snitt, L2. 

Ikke datert 

KP19 - - - - - - - 
KP20 S11 C57513/9  4,6 40 furu Tjæremile, SV-kv [L14]/(L3) - 

kullag 
Ikke datert 

KP21 S11 C57513/10 DF-4393 
TRa-1497 

5,7 40 furu (bark) Tjæremile, SV-kv [L15]/(L4) - 
barklag 

250 ± 25 BP 
kal. 1650-1665 e.Kr. 

KP22 S11 C57513/11  2,1 30 furu Tjæremile, SV-kv [L20]/(L5) - 
kullag 

Ikke datert 

KP23 S11 C57513/12 DF-4393 
TRa-1498 

0,7 30 furu Tjæremile, SV-kv [L30]/(L6) - 
barklag 

345 ± 25 BP 
kal. 1490-1635 e.Kr. 

KP24 S20   5,0 Ikke bestemt Tenngrop under tjæremile S11, 
SV-kv [L20] 

Ikke datert; kassert 
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KP-
nr 

S-nr C-nr NTNU 
Lab.nr. 

Vek
t 
g 

Treslag Kommentar C14-dat. 

KP25 S22 C57513/18 DF-4393 
TRa-1499 

0,4 7 furu Kokegrop under tjæremile S11 2210 ± 25 BP 
kal. 360-195 f.Kr. 

KP26 S23 C57513/19  2,3 30 furu Grop, L3, under tjæremile S11 Ikke datert 
KP27 S21 C57513/17  2,9 40 furu Tenngrop under tjæremile S11, 

SØ-kv [L27] 
Ikke datert 

KP28 S11   21,1 Ikke bestemt Tjæremile, NV-kv 
[L14/L15]/(L5) (F2) - kullag 

Ikke datert; kassert 

KP29 S11 C57513/14  4,7 Ikke bestemt Tjæremile, NV-kv [L36]/(L23) - 
konstruksjon 

Ikke datert 

KP30 S11 C57513/15  0,9 Ikke bestemt Markoverflate under tjæremile 
S11, NV-kv [L42]/(L25) 

Ikke datert 

KP31 S19 C57510/22  9,2 40 furu Grop under tjæremile S7, NV-
kv 

Ikke datert 

KP32 Prof.
B 

C57514/6  4,1 Ikke bestemt Dyrkningslag, L2 - kullag Ikke datert 

KP33 S8 C57511/1 DF-4393 
TRa-1504 

3,0 25 furu Kullgrop, L2 - kullinse i bunnen 
av laget 

2480 ± 30 BP 
kal. 765-515 f.Kr. 

KP34 S10 C57509/2 DF-4393 
TRa-1496 

0,2 1 bjørk 
11 furu 

Fangstgrop, L2 (MP1) 2110 ± 25 BP 
kal. 170-60 f.Kr. 

KP35 S9 C57509/1  0,1 Ikke bestemt Fangstgrop, L2 (MP2) Ikke datert 
KP36 S7 C57510/19  6,2 Ikke bestemt Tjæremile, NØ-kv [L77] (MP3) Ikke datert 
KP37 S1/S

2 
C57514/1 DF-4393 

TRa-1494 
0,1 2 bjørk 

15 furu 
Dyrkningslag under 
rydningsrøyser, L5 (MP4) 

1420 ± 35 BP 
kal. 620-660 e.Kr. 

KP38 S3 C57514/2  0,4 Ikke bestemt Rydningsrøys, L2 (MP5) Ikke datert 
KP39 S4 C57514/3  0,3 Ikke bestemt Rydningsrøys, L4 (MP6) Ikke datert 
KP40 S5 C57514/4  0,5 23 furu Rydningsrøys, L2 (MP7)  
KP41 Vei-

far 
C57514/8  0,7 Ikke bestemt Forlengelse av profil gj. S4, L2 

(MP8) 
Ikke datert 

KP42 Prof.
C 

C57514/7  0,3 1 bjørk 
19 furu 

Dyrkningslag, L2 (MP9) Ikke datert 

KP43 Prof.
A 

C57514/5 DF-4393 
TRa-1495 

0,6 1 bjørk 
24 furu 

Dyrkningslag, L2b (MP10) 335 ± 25 BP 
kal. 1510-1640 e.Kr. 

KP44 S6 C57512/1  0,1 7 bjørk 
3 furu 

Fangstgrop, L3 (MP11) Ikke datert 

KP45 S11 C57513/6  13,8 Ikke bestemt Tjæremile, NV-kv [L9]/(L7) 
(MP15) 

Ikke datert 

KP46 S11 C57513/5  11,7 Ikke bestemt Tjæremile, NV-kv [L8]/(L6) 
(MP16) 

Ikke datert 

KP47 S11 C57513/7  16,8 Ikke bestemt Tjæremile, NV-kv [L10]/(L12) 
(MP17) 

Ikke datert 

KP48 S11 C57513/8  6,3 Ikke bestemt Tjæremile, NV-kv [L11]/(L24) 
(MP18) 

Ikke datert 

KP49 S11 C57513/13  9,4 Ikke bestemt Tjæremile, NV-kv [L35]/(L22) 
(MP19) 

Ikke datert 
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8.2.5. TILVEKSTTEKST 
C57509-C57514 
Produksjonsplasser, fangstminner og dyrkningsspor fra bronsealder, 
jernalder, middelalder og nyere tid fra BARNKJENN (176/1,2), 
ULLENSAKER STATSALLMENNING (202/1) og BJØRKE ØSTRE 
(142/19), ULLENSAKER K., AKERSHUS. 
Funn fra arkeologisk utgravning i utmark på seks lokaliteter. Utgravningen ble 
foretatt av Kulturhistorisk museum i perioden 3.5.-3.6.2010. Lok. 1 (C57514, 
ID-95778): Fossile dyrkningslag, åkerkant (S13) og rydningsrøyser (S1-S5). 
Lok. 2 (C57512, ID-95777): Fangstgrop (S6). Lok. 3 (C57510, ID-95776): 
Tjæremile (S7), kullgrop (S17), groper (S16, S19). Lok. 4 (C57511, ID-95779): 
Grop (S8). Lok. 5 (C57509, ID-95781): Fangstgroper (S9, S10). Lok. 6 
(C57513, ID-95768): Tjæremile S11, tenngroper (S20, S21), kokegrop (S22), 
grop (S23). Alle strukturer ble undersøkt og dokumentert i plan og profil. Det 
ble gitt fortløpende strukturnummer i én nummerserie til de seks lokalitetene. 
Tjæremilene ble datert til middelalder og nyere tid, kullgropen til middelalder 
og kokegropen til førromersk jernalder. De øvrige strukturene har sprikende 
dateringer, og det er en del problemer ved tolkningen av dateringene. 
Lokalitetene ble registrert av Akershus fylkeskommune i 2005 i forbindelse med 
reguleringsplan for Barnkjenn og Ullensaker statsallmenning (Aasheim 2006; 
Rundberget og Damlien 2009). Det ble tatt ut 42 kullprøver, hvorav 33 ble 
vedartsbestemt av Helge I. Høeg, sammen med 5 fragmenter av trerenner fra 
tjæremilestrukturene. Av de vedartsbestemte kullprøvene ble 11 datert ved 
Nasjonallaboratoriet for 14C-datering (NTNU)(DF-4393). Det ble tatt ut fem 
pollenserier, hvorav to ble analysert av Annine Moltsen (NOK), de resterende 
tre ble kassert (alle rapporter gjengitt i Wenn og Damlien 2011). 
 
Litteratur:  
Aasheim, R. M. 16.02.2006: Rapport fra registrering av automatisk fredete 
kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for Barnkjenn og Ullensaker 
Statsallmenning, gbnr. 176/1 og 2, 202/1 og 142/19 i Ullensaker kommune, 
Akershus fylke. Akerhus fylkeskommune.  
Rundberget, B. og H. Damlien, 28.10.2009: Prosjektplan. Arkeologisk 
undersøkelse av automatisk fredete kulturminner, kullgroper id 05777 og id 
95781; tjæremiler id 95776 og 95768; dyrkingsspor og kullgrop id 95778. 
Reguleringsplan for Barntjernmoen grus ved Hauerseter. Barnkjenn, 176/1, 2 
m.fl., Ullensaker kommune, Akershus. KHMs arkiv. Fornminneseksjonen, 
Kulturhistorisk museum,  
Wenn, Camilla Cecilie og Hege Damlien, 10.11.2011: Rapport fra arkeologisk 
utgravning. Tjæremiler, fangstgroper, kullgrop, kokegrop og dyrkningsspor fra 
bronsealder til middelalder. Ullensaker statsallmenning 202/1, Barnkjenn 
176/1,2, Bjørke østre 142/19, Ullensaker k., Akershus. KHMs arkiv. 
Fornminneseksjonen, Kulturhistorisk museum.  
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C57509/1-2 
Fangstminner fra førromersk jernalder og overgangen jernalder-
middelalder fra LOK. 5, BARNKJENN (176 /1,2), ULLENSAKER K., 
AKERSHUS.  
1) Kullprøve. Vekt: 0,1 g. Fra fangstgrop S9, L2  
2) Kullprøve. Vekt: 0,2 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk (1 bit) og 
furu (11 biter). Prøven ble C14-datert på furu til førromersk jernalder: 2110 ± 25 
BP, kal. 170-60 f.Kr. (TRa-1496). Fra fangstgrop S10, L2  
 
Funnomstendighet: De to gropene var opprinnelig registrert som kullgroper, og 
ble dokumentert som sådan i plan, med tegning og mål. Begge gropene ble 
snittet med gravemaskin. Profilene viste at det ikke dreide seg om kullgroper, 
men trolig fangstgroper. En tidligere datering fra Akershus fylkeskommunes 
registrering daterer grop S9 til overgangen yngre jernalder-middelalder 
(Aasheim 2006). 
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger ca. 975 m SV for stasjonsbygningen på 
Hauerseter stasjon, og ca. 1520 m VNV for tunet på Bråten 119/1, og ca. 350 m 
rett vest for toglinjen til Oslo. Lokaliteten lå i tett granskog, rett sør for en Ø-V-
gående sti. 
Kartreferanse: ØK, CS 051-3-1. Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 
6673113, Ø: 621325.  
LokalitetsID: 95781.  
 
C57510/1-22 
Produksjonsplass fra middelalder og nyere tid fra LOK. 3, BARNKJENN 
(176 /1,2), ULLENSAKER K., AKERSHUS.  
Prøve, annet 
1) Fragment av trerenne 1, ukjent opprinnelig størrelse. Vekt: 41,7 g. Prøven 
ble vedartsbestemt til furu (20 biter). Fra tappesystem i tjæremile S7, L34, SV-
kv.  
2) Fragment av trerenne 2b, ukjent opprinnelig størrelse. Prøven ble 
vedartsbestemt til furu (4 biter). Mål: Stl: 25, cm. Stb: 4, cm. Stt: 0,3 cm. Fra 
tappesystem i tjæremile S7, L58, SV-kv.  
3) Fragment av trerenne 2c, ukjent opprinnelig størrelse. Prøven ble 
vedartsbestemt til furu (1 bit). Mål: Stl: 23, cm. Stb: 8,5 cm. Stt: 3, cm. Fra 
tappesystem i tjæremile S7, L59, SV-kv.  
4) Fragment av trerenne 3, ukjent opprinnelig størrelse. Vekt: 28,0 g. Prøven 
ble vedartsbestemt til furu (1 bit). Fra tappesystem i tjæremile S7, L62, SV-kv.  
5) To fragmenter av tjære konglomerert i sand, underlag til renne 2b, ukjent 
opprinnelig størrelse. Vekt: 81,1 g. Fra tappesystem i tjæremile S7, L13, SV-kv.  
6) Fragment av tjære konglomerert i sand, underlag til renne 2a, ukjent 
opprinnelig størrelse. Vekt: 193,1 g. Fra tappesystem i tjæremile S7, L57, SV-
kv.  
7) Fragment av tjære konglomerert i sand, underlag til renne 3, ukjent 
opprinnelig størrelse. Vekt: 61,1 g. Fra tappesystem i tjæremile S7, L63, SV-kv.  
 



176/1, 202/1, 142/19, Ullensaker kommune 2008/1255 

 93 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

Kullprøver: 
8) Fra tyri- og kullag i tjæremile S7, L7, NV-kv. Vekt: 4,1 g. Deler av prøven er 
vedartsbestemt til furu (10 biter). 
9) Fra barklag i tjæremile S7, L8, NV-kv. Vekt: 5,0 g. Deler av prøven er 
vedartsbestemt til furubark (10 biter). Prøven ble C14-datert på furubark til 
nyere tid: 235 ± 25 BP, kal. yngre enn 1655 e.Kr. (TRa-1500). 
10) Fra tyri- og kullag i S7, L17, NV-kv. Vekt: 3,7 g. Deler av prøven er 
vedartsbestemt til furu (40 biter).  
11) Fra barklag i tjæremile S7, L20, NV-kv. Vekt: 11,8 g. Deler av prøven er 
vedartsbestemt til furubark (30 biter).  
12) Fra tyri- og kullag i tjæremile S7, L26, NV-kv. Vekt: 10,7 g. Deler av 
prøven er vedartsbestemt til furu (40 biter).  
13) Fra barklag i tjæremile S7, L28,NV-kv. Vekt: 9,3 g. Deler av prøven er 
vedartsbestemt til furubark (50 biter).  
14) Fra tyrilag i tjæremile S7, L36, NV-kv. Vekt: 7,7 g.  
15) Fra kullag i tjæremile S7, L44, NØ-kv. Vekt: 7,3 g. Deler av prøven er 
vedartsbestemt til furu (40 biter).  
16) Fra tyrilag i tjæremile S7, L45, NØ-kv. Vekt: 16,7 g. Deler av prøven er 
vedartsbestemt til furubark (6 biter).  
17) Fra barklag i tjæremile S7, L48, NØ-kv. Vekt: 7,3 g. Deler av prøven er 
vedartsbestemt til furu (1 bit) og furubark (9 biter). Prøven ble C14-datert på 
furubark til senmiddelalder: 495 ± 25 BP, kal. 1420-1440 e.Kr. (TRa-1501). 
18) Fra kullag i tjæremile S7, L65, SV-kv. Vekt: 2,5 g. Deler av prøven er 
vedartsbestemt til furu (40 biter). Prøven ble C14-datert på furu til tidlig-
høymiddelalder: 880 ± 25 BP, kal. 1165-1215 e.Kr. (TRa-1502). 
19) Fra fyll mellom S17 og S7, L77, NØ-kv. Vekt: 6,2 g.  
20) Fra markoverflate under voll i kullgrop S17 og S7, L87, NØ-kv. Vekt: 0,9 g.  
21) Fra kullag i kullgrop S17 under tjæremile S7, L83, NV-kv. Vekt: 9,5 g. 
Deler av prøven er vedartsbestemt til furu (10 biter). Prøven ble C14-datert på 
furu til tidlig middelalder: 930 ± 25 BP, kal. 1040-1165 e.Kr. (TRa-1503). 
22) Fra grop S19 under tjæremile S7. Vekt: 9,2 g. Deler av prøven er 
vedartsbestemt til furu (40 biter).  
 
Funnomstendighet: For fellesopplysninger, se C57509. Undersøkelse av 
tjæremile, kullgrop og groper i utmark. Tjæremilen ble gravd i kvadranter med 
gravemaskin, totalt ble drøyt 3/4 gravd ut. Det ble dokumentert minimum syv 
faser med tjærebrenning i mileskålen. Rester av fire tappesystemer ble funnet i 
sørdelen, bestående av trerenner og tjære konglomerert med sand under disse. 
Tjæremilen var anlagt over kullgrop S17. Under tjæremilen ble det funnet 
ytterligere to groper som ikke kan relateres til aktiviteten i milen, S19 under 
NV-kv, og S16 under SØ-kv.  
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger ca. 990 m SSV for stasjonsbygningen 
på Hauerseter stasjon, og ca. 1420 m V for tunet på Bråten 119/1, og ca. 275 m 
rett vest for toglinjen til Oslo. Lokaliteten lå på en hogstflate som har ligget 
åpen i flere år, vest for en N-S-gående sti. 
Kartreferanse: ØK, CS 051-5-3. Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 
6673013, Ø: 621421. 
LokalitetsID: 95776. 
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C57511/1 
Grop fra yngre bronsealder fra LOK. 4, BJØRKE ØSTRE (142 /19), 
ULLENSAKER K., AKERSHUS.  
1) Kullprøve. Vekt: 3,0 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til furu (25 biter). 
Prøven ble C14-datert på furu til yngre bronsealder: 2480 ± 30 BP, kal. 765-515 
f.Kr. (TRa-1504). Fra grop S8, L2  
 
Funnomstendighet: For fellesopplysninger, se C57509. Antatt kullgrop, 
omdefinert til grop etter undersøkelsen. Gropen ble dokumentert med tegning 
og mål i plan, og en smal sjakt ble spadd gjennom strukturen, og deretter 
dokumentert. En tidligere datering fra Akershus fylkeskommunes registrering 
avviker fra resultatet av u.nr. 1, og daterer grop S8 til overgangen 
høymiddelalder-senmiddelalder (Aasheim 2006). 
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger ca. 1125 m SSV for stasjonsbygningen 
på Hauerseter stasjon, og ca. 1410 m V for tunet på Bråten 119/1, og ca. 220 m 
rett vest for toglinjen til Oslo. Lokaliteten lå i en lysning omgitt av tett 
granskog. 
Kartreferanse: ØK, CS 051-5-3. Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 
6673013, Ø: 62142. 
LokalitetsID: 95779. 
 
C57512/1 
Fangstminne fra middelalder til nyere tid fra LOK. 2, ULLENSAKER 
STATSALLMENNING (202 /1), ULLENSAKER K., AKERSHUS.  
1) Kullprøve. Vekt: 0,1 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk (7 biter) 
og furu (3 biter). Fra fangstgrop S6, L3. 
 
Funnomstendighet: For fellesopplysninger, se C57509. Gropen var opprinnelig 
registrert som kullgrop, og ble dokumentert som sådan i plan, med tegning og 
mål. Den ble snittet med gravemaskin, og plan og profil viste at trolig dreide seg 
om en fangstgrop, ikke en kullgrop. En tidligere datering fra Akershus 
fylkeskommunes registrering daterer grop S6 til overgangen middelalder-nyere 
tid (Aasheim 2006). 
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger ca. 750 m SSV for stasjonsbygningen 
på Hauerseter stasjon, og ca. 1360 m VNV for tunet på Bråten 119/1, og ca. 205 
m rett vest for toglinjen til Oslo. Lokaliteten lå i en lysning ved stien, omkring 
var denne tett granskog. 
Kartreferanse: ØK, CS 051-5-1. Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 
6673243, Ø: 621536. 
LokalitetsID: 95777. 
 
 
C57513/1-19 
Produksjonsplass fra førromersk jernalder, middelalder og nyere tid fra 
LOK. 6, ULLENSAKER STATSALLMENNING (202 /1), ULLENSAKER K., 
AKERSHUS.  
 
Prøve, annet 
1) Tre fragmenter av trerenne 2, ukjent opprinnelig størrelse. Vekt: 87,0 g. 
Prøven er vedartbestemt til furu (3 biter). Fra tappesystem i tjæremile S11, L16.  
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2) Tre fragmenter av tjære konglomerert i sand fra renne 2, ukjent opprinnelig 
størrelse. Vekt: 463,4 g. Fra tappesystem i tjæremile S11, L16.  
3) Fire fragmenter av tjære konglomerert i sand fra renne 1, ukjent opprinnelig 
størrelse. Vekt: 502,2 g. Fra tappesystem i tjæremile S11, L33.  
4) To fragmenter av tjære konglomerert i sand fra renne 3, ukjent opprinnelig 
størrelse. Vekt: 179,6 g. Fra tappesystem i tjæremile S11, L34.  
 
Kullprøver: 
5) Fra tjæremile S11, L8, NV-kv. Vekt: 11,7 g.  
6) Fra tjæremile S11, L9, NV-kv. Vekt: 13,8 g.  
7) Fra tjæremile S11, L10, NV-kv. Vekt: 16,8 g.  
8) Fra tjæremile S11, L11, NV-kv. Vekt: 6,3 g.  
9) Fra kullag i tjæremile S11, L14, SV-kv. Vekt: 4,6 g. Deler av prøven er 
vedartsbestemt til furu (40 biter).  
10) Fra barklag i tjæremile S11, L15, SV-kv. Vekt: 5,7 g. Deler av prøven er 
vedartsbestemt til furubark (40 biter). Prøven ble C14-datert på furubark til 
nyere tid: 250 ± 25 BP, kal. 1650-1665 e.Kr. (TRa-1497). 
11) Fra kullag i tjæremile S11, L20, SV-kv. Vekt: 2,1 g. Deler av prøven er 
vedartsbestemt til furu (30 biter).  
12) Fra barklag i tjæremile S11, L30, SV-kv. Vekt: 0,7 g. Deler av prøven er 
vedartsbestemt til furu (30 biter). Prøven ble C14-datert på furu til overgangen 
senmiddelalder-nyere tid: 345 ± 25 BP, kal. 1490-1635 e.Kr. (TRa-1498). 
13) Fra tjæremile S11, L35, NV-kv. Vekt: 9,4 g.  
14) Fra tjæremile S11, L36, NV-kv. Vekt: 4,7 g.  
15) Fra markoverflate under tjæremile S11, L42, NV-kv. Vekt: 0,9 g.  
16) Fra tenngrop S20 under tjæremile S11, L20, SV-kv. Vekt: 1,7 g. Deler av 
prøven er vedartsbestemt til furu (40 biter).  
17) Fra tenngrop S21 under tjæremile S11, L27, SØ-kv. Vekt: 2,9 g. Deler av 
prøven er vedartsbestemt til furu (40 biter).  
18) Fra kokegrop S22 under tjæremile S11. Vekt: 0,4 g. Deler av prøven er 
vedartsbestemt til furu (7 biter). Prøven ble C14-datert på furu til førromersk 
jernalder: 2210 ± 25 BP, kal. 360-195 f.Kr. (TRa-1499). 
19) Fra grop S23, L3, under tjæremile S11. Vekt: 2,3 g. Deler av prøven er 
vedartsbestemt til furu (30 biter).  
 
Funnomstendighet: For fellesopplysninger, se C57509. Undersøkelse av 
tjæremile, kokegrop og groper i utmark. Tjæremile S11 ble gravd i kvadranter 
med gravemaskin, totalt ble drøyt halvparten gravd ut. Det ble dokumentert to 
faser med tjærebrenning i mileskålen, og det var rester av to tappesystemer, 
primært i form av tjære konglomerert med sand under de nå tapte trerennene. 
Det fremkom to tenngroper langs profilet mot N, hhv. S20 i Ø og S21 i V. 
Under NØ-kv ble det avdekket en kokegrop S22 og en grop S23, som ikke 
kunne relateres til tjæremilen, og som trolig tilhører tidligere aktiviteter.  
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger ca. 510 m VSV for stasjonsbygningen 
på Hauerseter stasjon, og ca. 1750 m NV for tunet på Bråten 119/1, og ca. 425 
m rett vest for toglinjen til Oslo. Lokaliteten lå i tett granskog, helt opptil 
grusuttaket i S. 
Kartreferanse: ØK, CS 051-5-1. Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 
6673731, Ø: 621296. 
LokalitetsID: 95768. 
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C57514/1-10 
Dyrkningsspor fra yngre jernalder, middelalder og nyere tid fra LOK. 1, 
ULLENSAKER STATSALLMENNING (202 /1), ULLENSAKER K., 
AKERSHUS.  
Kullprøver: 
1) Fra dyrkningslag L5 under rydningsrøyser S1/S2. Vekt: 0,1 g. Deler av 
prøven er vedartsbestemt til bjørk (2 biter) og furu (15 biter). Prøven ble C14-
datert på furu til merovingertid: 1420 ± 35 BP, kal. 620-660 e.Kr. (TRa-1494).  
2) Fra rydningsrøys S3, L2. Vekt: 0,4 g.  
3) Fra rydningsrøys S4, L4. Vekt: 0,3 g.  
4) Fra rydningsrøys S5, L2. Vekt: 0,5 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til 
furu (23 biter).  
5) Fra dyrkningslag L2b, profil A. Vekt: 0,6 g. Deler av prøven er 
vedartsbestemt til bjørk (1 bit) og furu (24 biter). Prøven ble C14-datert på furu 
til overgangen senmiddelalder-nyere tid: 335 ± 25 BP, kal. 1510-1640 e.Kr. 
(TRa-1495). 
6) Fra kullag L2, profil B. Vekt: 4,1 g.  
7) Fra dyrkningslag L2, profil C. Vekt: 0,3 g. Deler av prøven er vedartsbestemt 
til bjørk (1 bit) og furu (19 biter).  
8) Fra veifar gjennom lok. 1, tatt i profil gjennom S4, L2. Vekt: 0,7 g.  
9) Pollenprøve, serie à fire prøver. Forbrukt ved analyse. Fra dyrkningslag L5 
og rydningsrøyser S1 og S2. 
10) Pollenprøve, serie à fire prøver. Forbrukt ved analyse. Fra dyrkningslag, 
profil A. 
 
Funnomstendighet: For fellesopplysninger, se C57509. Undersøkelse av 
dyrkningsspor i utmark, i form av flater med fossile åkerlag, åkerkant og 
rydningsrøyser. Det ble gjort ti prøvestikk (PS1-10) vest og nord for å 
undersøke utstrekningen av dyrkningslaget. To små sjakter i dyrkningslag ble 
gravd manuelt (profil A og profil B). Videre ble det lagt to sjakter med 
gravemaskin gjennom dyrkningslag (profil C) og dyrkningslag og åkerkant 
(profil D). De fem rydningsrøysene (S1-S5) ble snittet med gravemaskin, tre av 
dem hadde dyrkningslagrester under røysen. Sjakten gjennom S4 ble forlenget 
gjennom veifaret som krysset området.  
Orienteringsoppgave: Lokaliteten strekker seg over ca. 210 x 110 m, og ligger 
ca. 620 m SSV for stasjonsbygningen på Hauerseter stasjon, og ca. 1300 m 
VNV for tunet på Bråten 119/1, og ca. 90 m rett vest for toglinjen til Oslo. 
Nordlig og vestlig del av dyrkningsflaten lå på en hogstflate som har ligget åpen 
i flere år, mens sørlig og østlig del lå i tett granskog. Rydningsrøysene lå på 
begge sider av stien langs sørlig del av lokaliteten. 
Kartreferanse: ØK, CS 051-5-1. Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 
6673377, Ø: 621625.  
LokalitetsID: 95778. 
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8.3. TEGNINGER 
Alle rentegninger er gjort av CCW ved hjelp av Gimp og Paint.net. 
Originaltegner er anført i parentes for hver enkelt tegning. 
 

8.3.1. PROFIL A-D (CCW) 
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8.3.2. PS1-PS10, PRØVESTIKK (DEFO) 
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8.3.3. S1, S2, S5, RYDNINGSRØYSER, PROFIL (CCW) 
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8.3.4. S3 RYDNINGSRØYS, PLAN OG PROFIL (DEFO) 
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8.3.5. S4 RYDNINGSRØYS, PLAN OG PROFIL (CCW, DEFO) 
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8.3.6. S6, MULIG FANGSTGROP, PLAN (DEFO) 
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8.3.7.  S9, MULIG FANGSTGROP, PLAN (DEFO) 

 

8.3.8. S10, MULIG FANGSTGROP, PLAN (CCW) 
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8.3.9. S6, S9. S10, MULIGE FANGSTGROPER, PROFIL (DEFO) 
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8.3.10. S8 GROP, PLAN OG PROFIL (CCW, DEFO) 
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8.3.11. S7 TJÆREMILE, PROFIL 1 MOT V (CCW) OG PROFIL MOT S (DEFO) 
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8.3.12. S7 TJÆREMILE, PROFIL 1 MOT V – UTSNITT 1 
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8.3.13. S7 TJÆREMILE, PROFIL 1 MOT V – UTSNITT 2 
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8.3.14. S7 TJÆREMILE, PROFIL 1 MOT V – UTSNITT 3 
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8.3.15. S7 TJÆREMILE, PROFIL MOT S – UTSNITT 1 
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8.3.16. S7 TJÆREMILE, PROFIL MOT S – UTSNITT 2 
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8.3.17. S7 TJÆREMILE, PROFIL MOT S – UTSNITT 3 
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8.3.18. S7 TJÆREMILE, PROFIL 4 MOT V (CCW) 
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8.3.19. S7 TJÆREMILE, PROFIL MOT Ø (CCW) 

 



176/1, 202/1, 142/19, Ullensaker kommune 2008/1255 

 115 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

 
 

8.3.20. S7 TJÆREMILE, PROFIL MOT Ø – UTSNITT 

 
 



176/1, 202/1, 142/19, Ullensaker kommune 2008/1255 

 116 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

 

8.3.21. S7 TJÆREMILE, DETALJ AV TAPPESYSTEMER, PLAN OG PROFIL (CCW) 
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8.3.22. S11 TJÆREMILE, PROFIL MOT V (DEFO) OG N (CCW) 
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8.3.23. S11 TJÆREMILE, PROFIL MOT V – UTSNITT 1 
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8.3.24. S11 TJÆREMILE, PROFIL MOT V – UTSNITT 2 
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8.3.25. S11 TJÆREMILE, PROFIL MOT V – UTSNITT 3 
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8.3.26. S11 TJÆREMILE, PROFIL MOT V – UTSNITT 4 
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8.3.27. S11 TJÆREMILE, PROFIL MOT N – UTSNITT 1 
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8.3.28. S11 TJÆREMILE, PROFIL MOT N – UTSNITT 2 
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8.3.29. S11 TJÆREMILE, PROFIL MOT N – UTSNITT 3 
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8.3.30. S20 OG S21, TENNGROPER, PLAN (CCW) 
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8.3.31. S16, S19 (DEFO), S22, S23 (CCW), GROPER OG KOKEGROPER, 
PLAN OG PROFIL 
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8.4. FOTOLISTE   
Negativnr. Cf34243 

Filnavn Motiv Retn. Navn Dato 
Cf34243_004.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S1, plan SØ DEFO 03.05.10 
Cf34243_005.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S2, plan V DEFO 03.05.10 
Cf34243_007.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, plan, før hogst ØNØ CCW 04.05.10 
Cf34243_010.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, plan, før hogst NNØ CCW 04.05.10 
Cf34243_011.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, plan, før hogst VNV CCW 04.05.10 
Cf34243_013.JPG Lok. 5 fangstgroper. Dag Erik Færø Olsen angriper tre i S9 ØNØ CCW 04.05.10 
Cf34243_014.JPG Lok. 5 fangstgroper. Dag Erik Færø Olsen angriper tre i S9 ØNØ CCW 04.05.10 
Cf34243_016.JPG Lok. 5 fangstgroper. S9 før hogst VSV CCW 04.05.10 
Cf34243_017.JPG Lok. 5 fangstgroper. S10 før hogst VNV CCW 04.05.10 
Cf34243_019.JPG Lok. 2 fangstgrop S6, plan N CCW 04.05.10 
Cf34243_020.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S3, plan før avtorving SSV CCW 04.05.10 
Cf34243_023.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S4, plan før avtorving SØ CCW 04.05.10 
Cf34243_024.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S5, plan SSØ CCW 04.05.10 

Cf34243_025.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Arbeidsbilde. DEFO merker trær for 
hogst ØSØ CCW 04.05.10 

Cf34243_027.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Arbeidsbilde. DEFO merker trær for 
hogst SSØ CCW 04.05.10 

Cf34243_028.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Arbeidsbilde. Skogen før hogst V CCW 04.05.10 
Cf34243_030.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Åkerkant S13 SSV CCW 04.05.10 
Cf34243_033.JPG Lok. 4 kullgrop: S8. Ø CCW 04.05.10 
Cf34243_034.JPG Lok. 4 kullgrop: S8. SSØ CCW 04.05.10 
Cf34243_035.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, oversikt NNØ CCW 04.05.10 
Cf34243_036.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, oversikt NNØ CCW 04.05.10 
Cf34243_037.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, oversikt NNØ CCW 04.05.10 
Cf34243_039.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, oversikt med DEFO NNØ CCW 04.05.10 
Cf34243_040.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, oversikt SSV CCW 04.05.10 
Cf34243_041.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S4 etter avtorving SSØ DEFO 04.05.10 

Cf34243_043.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Arbeidsbilde. Magne Samdal og Kjetil 
Loftsgarden måler inn røyser. Ø DEFO 04.05.10 

Cf34243_044.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Arbeidsbilde. Camilla Cecilie Wenn 
og Reidun M. Aasheim S DEFO 04.05.10 

Cf34243_046.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S4 etter avtorving. NNV DEFO 04.05.10 
Cf34243_047.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S2, plan SSØ DEFO 06.05.10 
Cf34243_050.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S1, plan S DEFO 06.05.10 
Cf34243_052.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S5, plan NØ DEFO 06.05.10 
Cf34243_054.JPG Lok. 2 fangstgrop: S6 V DEFO 06.05.10 
Cf34243_055.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Avskrevet kullgrop S12, plan NØ DEFO 06.05.10 
Cf34243_057.JPG Lok. 5 fangstgroper: S9 og S10 før hogst S CCW 06.05.10 
Cf34243_058.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Røys S3, S4 og S5, oversikt SV CCW 06.05.10 
Cf34243_059.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S1 og S2, oversikt SSØ CCW 06.05.10 
Cf34243_060.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Åkerkant S13 NØ CCW 06.05.10 
Cf34243_061.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Teigfurer Ø CCW 06.05.10 
Cf34243_062.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Teigfurer S CCW 06.05.10 
Cf34243_063.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Utsikt mot S12 VNV CCW 06.05.10 
Cf34243_064.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Oversikt SØ-del av teigpløyd område. SSV CCW 06.05.10 
Cf34243_067.JPG Lok. 4 kullgrop: S8, plan NV CCW 06.05.10 
Cf34243_069.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-del NV DEFO 06.05.10 
Cf34243_070.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NØ-del NV DEFO 06.05.10 
Cf34243_071.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, oversikt NV DEFO 06.05.10 
Cf34243_072.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, tappekanal med CCW S DEFO 06.05.10 
Cf34243_074.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, tappekanal N DEFO 06.05.10 
Cf34243_076.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, oversikt N DEFO 06.05.10 

Cf34243_078.JPG Lok. 6 tjæremile: S11 etter hogst, før rydding og graving. 
Arbeidsbilde med DEFO. VSV CCW 07.05.10 

Cf34243_080.JPG Lok. 6 tjæremile: S11 etter hogst, før rydding og graving. 
Arbeidsbilde med DEFO. NØ CCW 07.05.10 

Cf34243_081.JPG Lok. 6 tjæremile: S11 etter hogst, før rydding og graving ØNØ CCW 07.05.10 
Cf34243_082.JPG Lok. 6 tjæremile: S11 etter hogst, før rydding og graving ØNØ CCW 07.05.10 
Cf34243_085.JPG Lok. 6 tjæremile: S11 etter hogst, før rydding og graving SV CCW 07.05.10 
Cf34243_086.JPG Lok. 4 kullgrop: S8, profil VNV CCW 07.05.10 



176/1, 202/1, 142/19, Ullensaker kommune 2008/1255 

 128 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

Filnavn Motiv Retn. Navn Dato 
Cf34243_004.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S1, plan SØ DEFO 03.05.10 
Cf34243_087.JPG Lok. 4 kullgrop: S8, profil NNV CCW 07.05.10 
Cf34243_089.JPG Lok. 4 kullgrop: S8, profil VNV CCW 07.05.10 
Cf34243_092.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Profil B (tidl. S12), mulig dyrkningslag NNV CCW 10.05.10 
Cf34243_096.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Profil B (tidl. S12), mulig dyrkningslag NNØ CCW 10.05.10 

Cf34243_098.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Profil B (tidl. S12), mulig 
dyrkningslag, detalj V-del NNV CCW 10.05.10 

Cf34243_099.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Oversikt etter haglvær S CCW 10.05.10 
Cf34243_101.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Arbeidsbilde. DEFO kutter trær N CCW 10.05.10 
Cf34243_103.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Profil A, dyrkningslag N CCW 10.05.10 
Cf34243_107.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Profil A, dyrkningslag og teigfurer VNV CCW 10.05.10 
Cf34243_108.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: PS1, profil NV CCW 10.05.10 
Cf34243_109.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: PS2, profil NØ CCW 10.05.10 
Cf34243_110.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: PS5, profil NØ CCW 10.05.10 
Cf34243_111.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: PS7, profil ØNØ CCW 10.05.10 
Cf34243_112.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: PS6, profil N CCW 10.05.10 
Cf34243_113.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: PS3, profil NNØ CCW 10.05.10 
Cf34243_114.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: PS4, profil SØ CCW 10.05.10 
Cf34243_118.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: PS10, profil NØ CCW 10.05.10 
Cf34243_119.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: PS9, profil SSØ CCW 10.05.10 
Cf34243_120.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Oversikt over dyrkningsflater N CCW 10.05.10 
Cf34243_121.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Oversikt over dyrkningsflater NØ CCW 10.05.10 
Cf34243_122.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Oversikt over dyrkningsflater Ø CCW 10.05.10 

Cf34243_123.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Oversikt over dyrkningsflater, vestlig 
del bak busker NNØ CCW 10.05.10 

Cf34243_124.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Oversikt over dyrkningsflater, vestlig 
del SV CCW 11.05.10 

Cf34243_126.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Oversikt over dyrkningsflater NNV CCW 11.05.10 

Cf34243_128.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Oversikt over dyrkningsflater, nordlig 
del SSØ CCW 11.05.10 

Cf34243_133.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Oversikt over dyrkningsflater, NV del NNV CCW 11.05.10 
Cf34243_134.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Oversikt over dyrkningsflater, NV-del SSØ CCW 11.05.10 
Cf34243_136.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Oversikt over dyrkningsflater, S-del ØSØ CCW 11.05.10 
Cf34243_137.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Oversikt over dyrkningsflater. S-del SSØ CCW 11.05.10 

Cf34243_138.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Arbeidsbilde. Rydding med 
gravemaskin V CCW 11.05.10 

Cf34243_139.JPG Lok. 2 fangstgrop: S6, steinholdig fyll under snitting Ø DEFO 11.05.10 
Cf34243_141.JPG Lok. 2 fangstgrop: S6 under utgraving, steinfyll SSV DEFO 11.05.10 

Cf34243_146.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S3, profil, detalj 
forsenkning SSV CCW 11.05.10 

Cf34243_147.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S3, profil, detalj 
forsenkning SSV CCW 11.05.10 

Cf34243_148.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S3, profil SSV CCW 12.05.10 

Cf34243_149.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S3, profil, detalj 
forsenkning VNV CCW 12.05.10 

Cf34243_150.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S3, profil, detalj 
forsenkning SØ CCW 12.05.10 

Cf34243_153.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S1 og S2, profil SSØ CCW 12.05.10 
Cf34243_157.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S2, profil SSØ CCW 12.05.10 
Cf34243_158.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S1, profil SSØ CCW 12.05.10 
Cf34243_160.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S4, profil SV CCW 12.05.10 
Cf34243_161.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S4 og veifar, profil SØ CCW 12.05.10 
Cf34243_163.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Veifar, profil SV CCW 12.05.10 
Cf34243_165.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S5, profil, oversikt S CCW 12.05.10 
Cf34243_166.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S5, profil, detalj S CCW 12.05.10 
Cf34243_168.JPG Lok. 2 fangstgrop: S6, profil V DEFO 12.05.10 
Cf34243_171.JPG Lok. 2 fangstgrop: S6, profil V DEFO 12.05.10 
Cf34243_172.JPG Lok. 2 fangstgrop: S6, profil V DEFO 14.05.10 
Cf34243_175.JPG Lok. 2 fangstgrop: S6, profil V DEFO 14.05.10 
Cf34243_177.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, etter hogst og rydding N DEFO 14.05.10 
Cf34243_178.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, etter hogst og rydding Ø DEFO 14.05.10 
Cf34243_179.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, etter hogst og rydding NØ DEFO 14.05.10 
Cf34243_180.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, etter hogst og rydding NØ DEFO 14.05.10 
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Cf34243_004.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S1, plan SØ DEFO 03.05.10 
Cf34243_183.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, etter hogst og rydding SSØ DEFO 14.05.10 
Cf34243_184.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, etter hogst og rydding SSØ DEFO 14.05.10 
Cf34243_185.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, etter hogst og rydding SSØ DEFO 14.05.10 

Cf34243_188.JPG Lok. 6 tjæremile: Antatte bøttegroper S14 og S15, plan 
(senere avskrevet) Ø DEFO 14.05.10 

Cf34243_189.JPG Lok. 6 tjæremile: Antatte bøttegroper S14 og S15, plan 
(senere avskrevet) N DEFO 14.05.10 

Cf34243_191.JPG Lok. 3 tjæremile: Arbeidsbilde - utgraving av S7 ØSØ DEFO 18.05.10 
Cf34243_192.JPG Lok. 3 tjæremile: Arbeidsbilde - utgraving av S7 med CCW N DEFO 18.05.10 
Cf34243_193.JPG Lok. 3 tjæremile: Arbeidsbilde - utgraving av S7 NØ CCW 18.05.10 

Cf34243_194.JPG Lok. 3 tjæremile: Arbeidsbilde - utgraving av S7 og S17 (i 
bunnen), NØ-kv. NV CCW 18.05.10 

Cf34243_196.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, voll V CCW 18.05.10 
Cf34243_198.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V V CCW 18.05.10 
Cf34243_200.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, N-del V CCW 18.05.10 
Cf34243_201.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, M-del V CCW 18.05.10 

Cf34243_213.JPG Lok. 3 tjæremile: Kullgrop S17, profil mot V, detalj av kull i 
N-del V CCW 18.05.10 

Cf34243_214.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, detalj av milefaser, med 
kullgrop S17 i bunnen V CCW 18.05.10 

Cf34243_215.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, detalj av milefaser V CCW 18.05.10 
Cf34243_224.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, N-del VNV CCW 19.05.10 

Cf34243_225.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V og S, DEFO, sentrum av 
milen SV CCW 19.05.10 

Cf34243_226.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, M-del med kullgrop S17 i 
bunnen V CCW 19.05.10 

Cf34243_227.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V V CCW 19.05.10 
Cf34243_228.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, M-del V CCW 19.05.10 
Cf34243_229.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, N-del V CCW 19.05.10 

Cf34243_230.JPG Lok. 3 tjæremile: Kullgrop S17 med voll under S7, profil mot 
V V CCW 19.05.10 

Cf34243_231.JPG Lok. 3 tjæremile: Kullgrop S17 med voll under S7, profil mot 
V og S SV CCW 19.05.10 

Cf34243_232.JPG Lok. 3 tjæremile: Kullgrop S17 med voll under S7, profil mot 
V SV CCW 19.05.10 

Cf34243_233.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot S, M-del S CCW 19.05.10 
Cf34243_234.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot S S CCW 19.05.10 
Cf34243_235.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot S, M-del S CCW 19.05.10 
Cf34243_236.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot S, Ø-del S CCW 19.05.10 

Cf34243_241.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, voll tilhørende S17 og 
gammel markoverflate V CCW 19.05.10 

Cf34243_242.JPG Lok. 5 fangstgroper: S9, profil N DEFO 19.05.10 
Cf34243_245.JPG Lok. 5 fangstgroper: S9, profil N DEFO 19.05.10 

Cf34243_246.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv, detalj av barklag (fase 8?), ca. 
3 m V for NS-profilet, ca. 3 m N for ØV-profilet N CCW 20.05.10 

Cf34243_247.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv, detalj av stablet tyrived, ca. 2,5 
m V for NS-profilet, ca. 0,5 m N for ØV-profilet S CCW 20.05.10 

Cf34243_248.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv, detalj av barklag (fase 7?), ca. 
0,25 m V for NS-profilet, ca. 75 cm dybde S CCW 20.05.10 

Cf34243_250.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv, detalj av barklag (fase 7?), ca. 
0,25 m V for NS-profilet, ca. 75 cm dybde V CCW 20.05.10 

Cf34243_251.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv,fase 4 (?), plan V DEFO 20.05.10 
Cf34243_252.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv,fase 4 (?), plan S DEFO 20.05.10 

Cf34243_253.JPG Lok. 3 tjæremile: Arbeidsbilde, utgravning av S7, NV-kv 
med gravemaskin og CCW SV DEFO 20.05.10 

Cf34243_254.JPG Lok. 3 tjæremile: S17, NV-kv, plan V DEFO 20.05.10 
Cf34243_255.JPG Lok. 3 tjæremile: S17, NV-kv, plan N DEFO 20.05.10 
Cf34243_256.JPG Lok. 3 tjæremile: S17, NV-kv, plan SØ CCW 20.05.10 

Cf34243_257.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SØ-kv, plan, S avgrensing av 
kullgropvoll til S17 Ø CCW 21.05.10 

Cf34243_258.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SØ-kv, plan, S avgrensing av 
kullgropvoll til S17 N CCW 21.05.10 
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Cf34243_004.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S1, plan SØ DEFO 03.05.10 

Cf34243_259.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SØ-kv, snitt gjennom voll langs 
"tappekanal" S DEFO 21.05.10 

Cf34243_261.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SØ-kv, plan av renne, ca. 70 cm 
dybde i profilet, inklusiv S16 grop bak til venstre i bildet S CCW 21.05.10 

Cf34243_262.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SØ-kv; Arbeidsbilde: DEFO spar S16 S CCW 21.05.10 
Cf34243_263.JPG Lok. 3 tjæremile: S16, grop, profil NV CCW 21.05.10 
Cf34243_264.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SØ-kv, blobb i S-del S CCW 21.05.10 
Cf34243_265.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SØ-kv, blobb i S-del ØSØ CCW 21.05.10 
Cf34243_270.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, M-S del, "tappegrop" V CCW 21.05.10 

Cf34243_272.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, M-del, "tappegrop" og 
kullgrop S17/mileskål V CCW 21.05.10 

Cf34243_274.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, M-del, kullgrop 
S17/mileskål V CCW 21.05.10 

Cf34243_277.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, M-del, "tappegrop" V CCW 25.05.10 

Cf34243_278.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, M-del, kullgrop 
S17/mileskål V CCW 25.05.10 

Cf34243_279.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, M-del, "tappegrop" og 
kullgrop S17/mileskål V CCW 25.05.10 

Cf34243_280.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, S-del, inkl. "tappegrop" V CCW 25.05.10 
Cf34243_281.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, S-del V CCW 25.05.10 
Cf34243_283.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, M-del, "tappegrop" V CCW 25.05.10 
Cf34243_285.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V SSV CCW 25.05.10 
Cf34243_286.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V VSV CCW 25.05.10 
Cf34243_287.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, M-del V CCW 25.05.10 
Cf34243_288.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V NV CCW 25.05.10 
Cf34243_289.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V NV CCW 25.05.10 

Cf34243_290.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, M-del, "tappegrop" og 
kullgrop S17/mileskål V CCW 25.05.10 

Cf34243_292.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot V, M-del, detalj overgang 
mellom "tappegrop" og kullgrop S17/mileskål V CCW 25.05.10 

Cf34243_294.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot S SSV CCW 25.05.10 
Cf34243_295.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot S, M-V-del S CCW 25.05.10 
Cf34243_296.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot S, M-V-del S CCW 25.05.10 
Cf34243_297.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot S, V-del S CCW 25.05.10 

Cf34243_300.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv profiler mot S og Ø, kullgrop 
S17 i bunnen SØ CCW 25.05.10 

Cf34243_301.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv profil mot Ø, M-del m kullgrop 
S17 Ø CCW 25.05.10 

Cf34243_302.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv profil mot Ø, M-del m kullgrop 
S17 Ø CCW 25.05.10 

Cf34243_304.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv profil mot Ø, M-del m kullgrop 
S17 Ø CCW 25.05.10 

Cf34243_305.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv profil mot Ø, N-del Ø CCW 25.05.10 

Cf34243_306.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv profil mot Ø, M-del m voll til 
kullgrop S17 Ø CCW 25.05.10 

Cf34243_307.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv profil mot Ø, N-del Ø CCW 25.05.10 
Cf34243_308.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv og DEFO SØ CCW 25.05.10 
Cf34243_310.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv SØ CCW 25.05.10 
Cf34243_312.JPG Lok. 3 tjæremile: S19, grop, plan Ø DEFO 26.05.10 
Cf34243_315.JPG Lok. 3 tjæremile: S19, grop, profil SØ DEFO 26.05.10 
Cf34243_317.JPG Lok. 5 fangstgroper: S10, profil SV DEFO 26.05.10 
Cf34243_320.JPG Lok. 5 fangstgroper: S10, profil SV CCW 26.05.10 

Cf34243_321.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv, profil 2 mot V - detalj plan av 
mulig never - renne? V CCW 26.05.10 

Cf34243_322.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv, profil mot S - detalj plan av 
mulig never - renne? S CCW 26.05.10 

Cf34243_323.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv, profil 2 mot V, ca. 60 cm V for 
profil 1 V CCW 26.05.10 

Cf34243_325.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv, profil 2 mot V V CCW 26.05.10 
Cf34243_326.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv, profil mot S S CCW 26.05.10 

Cf34243_327.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv, profil mot S - detalj av Ø-V-
gående stokk i kullgrop S17 S CCW 26.05.10 

Cf34243_332.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv, profil 3 mot V V CCW 26.05.10 
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Cf34243_004.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S1, plan SØ DEFO 03.05.10 
Cf34243_333.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv, profil mot S S CCW 26.05.10 
Cf34243_334.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv, profil mot S S CCW 26.05.10 
Cf34243_336.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, NV-kv, profil 3 mot V V CCW 26.05.10 

Cf34243_338.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, situasjon under graving av 
renne sørover fra oppsamlingsgrop S DEFO 26.05.10 

Cf34243_339.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, situasjon under graving av 
renne sørover fra oppsamlingsgrop V DEFO 26.05.10 

Cf34243_341.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot S, M-del med renne S CCW 27.05.10 
Cf34243_344.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot S, M-del med renne, detalj S CCW 27.05.10 
Cf34243_345.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot S S CCW 27.05.10 
Cf34243_346.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot S, M-del med renne S CCW 27.05.10 
Cf34243_348.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, profil mot S, M-del med renne SV CCW 27.05.10 

Cf34243_350.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV.kv, snitt gjennom renne sørover fra 
oppsamlingsgrop N CCW 27.05.10 

Cf34243_352.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV.kv, renne sørover fra 
oppsamlingsgrop med snitt,  - 1 m. V CCW 27.05.10 

Cf34243_353.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV.kv, renne sørover fra 
oppsamlingsgrop med snitt V CCW 27.05.10 

Cf34243_355.JPG Lok. 3 tjæremile: Arbeidsbilde, DEFO dokumenterer S7, 
profil mot S V CCW 27.05.10 

Cf34243_356.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV.kv, renne sørover fra 
oppsamlingsgrop med snitt N CCW 27.05.10 

Cf34243_357.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV.kv, renne sørover fra 
oppsamlingsgrop med snitt, - 1,6 m V CCW 27.05.10 

Cf34243_359.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV.kv, renne sørover fra 
oppsamlingsgrop med snitt, - 1,6 m N CCW 27.05.10 

Cf34243_360.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, profil mot N, -0-1,04 m fra 
hovedprofil mot V N CCW 27.05.10 

Cf34243_361.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, profil mot N, -0-1,04 m fra 
hovedprofil mot V, detalj N CCW 27.05.10 

Cf34243_362.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, profil mot N, -0-1,04 m fra 
hovedprofil mot V NV CCW 27.05.10 

Cf34243_363.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, profil2  mot V, -1,04 m fra 
hovedprofil mot V V CCW 27.05.10 

Cf34243_365.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, plan, renne 1 med never eller 
tre, F1 Ø CCW 27.05.10 

Cf34243_366.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, plan, renne 1 med never eller 
tre, F1 S CCW 27.05.10 

Cf34243_369.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, plan, renne 1 med never eller 
tre, F1, detalj VSV CCW 27.05.10 

Cf34243_370.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, minisjakt ned til renne 2 NV CCW 27.05.10 
Cf34243_372.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, minisjakt ned til renne 2 NV CCW 27.05.10 

Cf34243_382.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, CCW markerer F2 øverst og 
F3 nederst, renne 2b og renne 3. V DEFO 27.05.10 

Cf34243_383.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 3 VSV CCW 27.05.10 

Cf34243_384.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 3, renne i tjære og 
trestokk NNV CCW 27.05.10 

Cf34243_385.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 3, renne i tjære og 
trestokk NNV CCW 27.05.10 

Cf34243_386.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 3, detalj trestokk VSV CCW 27.05.10 

Cf34243_387.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 3, renne i tjære og 
trestokk SSØ CCW 27.05.10 

Cf34243_388.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 3, renne i tjære og 
trestokk, og renne 2 NNV CCW 27.05.10 

Cf34243_389.JPG Lok. 5 fangstgroper: Lokaliteten etter snitting SØ CCW 28.05.10 
Cf34243_390.JPG Lok. 5 fangstgroper: Lokaliteten etter snitting VSV CCW 28.05.10 
Cf34243_393.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, detalj renne 2 S CCW 28.05.10 
Cf34243_394.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, detalj renne 2 S CCW 28.05.10 
Cf34243_395.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, detalj renne 2 S CCW 28.05.10 
Cf34243_397.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, detalj renne 2 S CCW 28.05.10 
Cf34243_399.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 2 SV CCW 28.05.10 
Cf34243_401.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 2 og 3 NNV CCW 28.05.10 
Cf34243_402.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 2 og 3 V CCW 28.05.10 
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Cf34243_004.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S1, plan SØ DEFO 03.05.10 
Cf34243_403.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 2 og 3 V CCW 28.05.10 
Cf34243_404.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 2 NNV CCW 28.05.10 
Cf34243_405.JPG Lok. 6 tjæremile: Tenngrop S20 inn i profilet mot N NNØ CCW 28.05.10 
Cf34243_406.JPG Lok. 6 tjæremile: Tenngrop S20, plan NNØ CCW 28.05.10 
Cf34243_408.JPG Lok. 6 tjæremile: Tenngrop S20, plan VNV CCW 28.05.10 
Cf34243_409.JPG Lok. 6 tjæremile: Profil mot V, S-del V DEFO 28.05.10 
Cf34243_410.JPG Lok. 6 tjæremile: Profil mot V, S-del V DEFO 28.05.10 
Cf34243_411.JPG Lok. 6 tjæremile: Profil mot V, M-del V DEFO 28.05.10 
Cf34243_412.JPG Lok. 6 tjæremile: Profil mot V, S-del SV DEFO 28.05.10 
Cf34243_414.JPG Lok. 6 tjæremile: Tenngrop S20, S-profil NNØ CCW 28.05.10 
Cf34243_416.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, utraste masser fra profilet V CCW 31.05.10 
Cf34243_417.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, utraste masser fra profilet S CCW 31.05.10 

Cf34243_418.JPG Lok. 6 tjæremile: Tenngrop S21 under vestlig del av 
tjæremile S11, plan NØ CCW 31.05.10 

Cf34243_420.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, SV (øvre) del av renne, delvis snittet NØ CCW 31.05.10 
Cf34243_421.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, SV (øvre) del av renne, delvis snittet NØ CCW 31.05.10 
Cf34243_422.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, profil mot N, V-del Ø CCW 31.05.10 
Cf34243_423.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, profil mot N, V-del NØ CCW 31.05.10 
Cf34243_424.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, profil mot N, VM-del NØ CCW 31.05.10 
Cf34243_425.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, profil mot N, M-del NØ CCW 31.05.10 
Cf34243_427.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, profil mot N, V-del NNV CCW 31.05.10 
Cf34243_428.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, profil mot N, Ø-del m. S20 ØNØ CCW 31.05.10 
Cf34243_429.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, profil mot N, M-del NØ CCW 31.05.10 
Cf34243_430.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, profil mot N, M-del NØ CCW 31.05.10 
Cf34243_431.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, profil mot N, MØ-del ØNØ CCW 31.05.10 
Cf34243_432.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, profil mot N, Ø-del med S20 NØ CCW 31.05.10 
Cf34243_434.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, profil mot N N CCW 31.05.10 
Cf34243_438.JPG Lok. 6 tjæremile: Kokegrop S22, plan, under S11, NØ-kv ØNØ CCW 01.06.10 
Cf34243_439.JPG Lok. 6 tjæremile: Grop S23, plan, under S11, NØ-kv SØ CCW 01.06.10 
Cf34243_440.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, renne langs profil mot V NØ DEFO 01.06.10 
Cf34243_441.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, renne langs profil mot V N DEFO 01.06.10 
Cf34243_442.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, renne langs profil mot V N DEFO 01.06.10 
Cf34243_443.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, renne langs profil mot V SV DEFO 01.06.10 
Cf34243_444.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, renne langs profil mot V NV DEFO 01.06.10 
Cf34243_445.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, renne langs profil mot V NV DEFO 01.06.10 

Cf34243_446.JPG Lok. 6 tjæremile: S14 og S15, profil, antatte bøttegroper til 
tjæremilen, avskrevet. ØNØ CCW 01.06.10 

Cf34243_447.JPG Lok. 6 tjæremile: S20, plan, N-del (under NØ-kv i S11) SV CCW 01.06.10 
Cf34243_448.JPG Lok. 6 tjæremile: Kokegrop S22, profil, under S11, NØ-kv ØSØ CCW 01.06.10 
Cf34243_449.JPG Lok. 6 tjæremile: Grop S23, profil, under S11, NØ-kv ØSØ CCW 01.06.10 
Cf34243_450.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, profil mot V, N-del NV CCW 02.06.10 
Cf34243_451.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, profil mot V, N-del NV CCW 02.06.10 
Cf34243_452.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, profil mot V, N-del NV CCW 02.06.10 
Cf34243_453.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, profil mot V, N-del V CCW 02.06.10 
Cf34243_454.JPG Lok. 6 tjæremile: S11, profil mot V, N-del N CCW 02.06.10 
Cf34243_455.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Profil C med dyrkningslag, detalj VSV CCW 02.06.10 
Cf34243_457.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Profil C med dyrkningslag VNV CCW 02.06.10 

Cf34243_459.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Profil D med dyrkningslag og antatt 
åkerkant S13 VSV CCW 02.06.10 

Cf34243_463.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Profil D med dyrkningslag og antatt 
åkerkant S13 VSV CCW 02.06.10 

Cf34243_464.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Oversikt inkl. profil C NNV CCW 02.06.10 
Cf34243_465.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Oversikt NNØ CCW 02.06.10 
Cf34243_467.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Oversikt østlig del inkl. profil D NØ CCW 02.06.10 
Cf34243_468.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Oversikt inkl. S1-S5 VSV CCW 02.06.10 
Cf34243_469.JPG Lok. 2 fangstgrop: Oversikt inkl. S6 NNV CCW 02.06.10 
Cf34243_470.JPG Lok. 2 fangstgrop: Oversikt inkl. S6 VNV CCW 02.06.10 
Cf34243_472.JPG Lok. 3 tjæremile: Oversikt inkl. S7, SV-kv SV CCW 02.06.10 
Cf34243_473.JPG Lok. 3 tjæremile: Oversikt inkl. S7, SV-kv S CCW 02.06.10 
Cf34243_474.JPG Lok. 3 tjæremile: Oversikt inkl. S7, SV-kv SSØ CCW 02.06.10 
Cf34243_476.JPG Lok. 3 tjæremile: Oversikt inkl. S7, SV-kv NV CCW 02.06.10 
Cf34243_478.JPG Lok. 3 tjæremile: Antatt bøttegrop S18, profil, avskrevet S CCW 02.06.10 
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Cf34243_004.JPG Lok. 1 dyrkningsspor: Rydningsrøys S1, plan SØ DEFO 03.05.10 

Cf34243_481.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, etter fjerning av toppen av 
renne 2a, med ny renne i bunnen, renne 2c SSØ CCW 02.06.10 

Cf34243_484.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, etter fjerning av toppen av 
renne 2a, med ny renne i bunnen, renne 2c SSØ CCW 02.06.10 

Cf34243_485.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, etter fjerning av toppen av 
renne 2a, med ny renne i bunnen, renne 2c SSØ CCW 02.06.10 

Cf34243_486.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, etter fjerning av toppen av 
renne 2a, med ny renne i bunnen, renne 2c VSV CCW 02.06.10 

Cf34243_487.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, etter fjerning av toppen av 
renne 2a, med ny renne i bunnen, renne 2c VSV CCW 02.06.10 

Cf34243_491.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, etter fjerning av toppen av 
renne 2a, med ny renne i bunnen, renne 2c NNV CCW 02.06.10 

Cf34243_492.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv,  renne 2c etter fjerning av 
bunnen av renne 2a SSØ CCW 02.06.10 

Cf34243_494.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv,  renne 2c etter fjerning av 
bunnen av renne 2a SØ CCW 02.06.10 

Cf34243_496.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv,  renne 2c etter fjerning av 
bunnen av renne 2a VSV CCW 02.06.10 

Cf34243_497.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 4 S CCW 02.06.10 
Cf34243_499.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 4 VSV CCW 02.06.10 
Cf34243_501.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 4 VSV CCW 02.06.10 
Cf34243_502.JPG Lok. 4 kullgrop: Oversikt inkl. S8 V DEFO 03.06.10 
Cf34243_504.JPG Lok. 4 kullgrop: Oversikt inkl. S8 SØ DEFO 03.06.10 
Cf34243_505.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, grop med renne 4, formgravd VSV CCW 03.06.10 
Cf34243_507.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, grop med renne 4, formgravd VSV CCW 03.06.10 
Cf34243_511.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 2-4 SSØ CCW 03.06.10 
Cf34243_512.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 2-4 VSV CCW 03.06.10 
Cf34243_513.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 2-4 VSV CCW 03.06.10 
Cf34243_515.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 2-4 SSØ CCW 03.06.10 
Cf34243_516.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 2-4 SSØ CCW 03.06.10 
Cf34243_519.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 2-4 VSV CCW 03.06.10 
Cf34243_521.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 2-4 SSØ CCW 03.06.10 
Cf34243_522.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 2-4 SSØ CCW 03.06.10 
Cf34243_525.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 2-4 SSØ CCW 03.06.10 
Cf34243_526.JPG Lok. 3 tjæremile: S7, SV-kv, renne 2-4 SSØ CCW 03.06.10 
Cf34243_527.JPG Lok. 6 tjæremile: Oversikt inkl. S11 NV og SV-kv NNØ CCW 03.06.10 
Cf34243_528.JPG Lok. 6 tjæremile: Oversikt inkl. S11 NV og SV-kv VSV CCW 03.06.10 
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8.5. ANALYSER  
8.5.1. VEDARTANALYSE V/ HELGE I. HØEG 
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8.5.2. C14-DATERING VED NASJONALLABORATORIET FOR 14C-DATERING, 
NTNU 
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8.5.3. POLLENANALYSE VED ANNINE MOLTSEN, NATUR OG KULTUR 
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8.6. KART 
Alle kart som er forminsket i rapporten gjengis her i full størrelse. For alle kart 
gjelder: Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-
150408SAS. 

8.6.1. FANGSTGROP S6 
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8.6.2.  GROP S8 
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8.6.3.  FANGSTGROPER S9 OG S10 
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8.6.4. TJÆREMILE S7, 3D-MODELL 
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8.6.5. KULLGROP S17 UNDER TJÆREMILE S7 
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8.6.6. S7 TJÆREMILE; TIDLIG FASE OPPSAMLINGSGROP, UTTØMMINGSGRØFT 
OG RENNESYSTEM 4 
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8.6.7. S7 TJÆREMILE; SEN FASE OPPSAMLINGSGROP, UTTØMMINGSGRØFT OG 
RENNESYSTEM 2 OG 3 
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8.6.8. S7 TJÆREMILE; UTSTREKNING MILEBUNN FASE 2 



176/1, 202/1, 142/19, Ullensaker kommune 2008/1255 

 158 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

 

8.6.9. S7 TJÆREMILE; UTSTREKNING MILEBUNN FASE 3 
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8.6.10. S7 TJÆREMILE; UTSTREKNING MILEBUNN FASE 4 
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8.6.11. S7 TJÆREMILE; UTSTREKNING MILEBUNN FASE 5 
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8.6.12. S7 TJÆREMILE; UTSTREKNING MILEBUNN FASE 6 
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8.6.13. S7 TJÆREMILE; UTSTREKNING MILEBUNN FASE 7 
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8.6.14. S7 TJÆREMILE; UTSTREKNING MILEBUNN FASE 8 
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8.6.15. TJÆREMILE S11, 3D-MODELL 
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8.6.16. TJÆREMILE S11, FASE 1 
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8.6.17. TJÆREMILE S11, FASE 2 
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8.7. ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 
 

1: Dagbok, 10 ark 

2: Strukturskjema/tegninger, 47 ark 

3: Rentegninger, 18 ark 
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