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SAMMENDRAG 
I forbindelse med fradeling av tomt i Sundbyveien 80, Fagerli av Skjersaaker øvre 40/7 til boligbygging, gjennomførte 

Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning av bosetningsspor ID135645, i perioden 26.07-03.09.2010. Østfold 

fylkeskommune gjennomførte en forundersøkelse av planområdet i 2009 (Bertheussen 2009, Martens 2010). (Etter 

utgravning ble avsluttet har fradelt tomt fått nytt bnr som er 14). 

 

Fagerli ligger på et høydedrag mellom Heliveien (Rv122) og Mørkveien, og planområdet lå i Sundbyveien 80. 

Undersøkelsesområdet omfattet store deler av en todelt hestehage i sørvestlig hjørne av Sundbyveien 80, samt en trase 

for ny adkomstvei fra ny hustomt til eksisterende gårdstun. På eiendommen, i umiddelbar nærhet til planområdet, ligger 

gravhaugen ID10769. Gravhaugen anses å være en del av et større kulturmiljø som omfatter tre gravhauger på samme 

ås ID30141, 50181, 78327, og en nærliggende gravhaug ID40103 (Martens 2010). 

 

Under utgravningen ble det benyttet to utgravningsmetoder. I første omgang ble det satt ut et rutesystem bestående av 

1x1 ruter og tre profilbenker. Matjorda ble fjernet for hånd fra rutene og gjennomsøkt ved hjelp av hakkebord. Deretter 

ble undersøkelsesområdet flateavdekt med maskin. Det ble totalt avdekket ca 933 m². Undergrunnen bestod av gulbrun, 

litt siltblandet leire og i enkelte områder grunnfjell.  

 

Det ble til sammen nummerert 172 strukturer under utgravningen, og de bestod av bosetningsspor. 68 av strukturene 

avdekket kunne knyttes en av to, sidestilte, tre-skipede langhus, Hus I (tofaset) og Hus II, samt en mulig 

firestolperskonstruksjon, Hus III. I tillegg ble det funnet keramikkskår, hvorav ti med dekor, samt biter av brent leire og 

enkelte brente bein. 37 kullprøver har undergått utvidet vedanatomisk analyse, 45 makroprøver er analysert, samt 3 

mikromorfprøver (Mikkelsen 2011, Moltsen 2011, Macphail 2011). Funn og prøver fra utgravningen er katalogisert 

under C57626. 

 

Radiologiske dateringer, samt de dekorerte keramikkskårene viser at aktiviteten på lokaliteten har funnet sted i romersk 

jernalder-folkevandringstid/begynnelsen av merovingertid med vekt på tidsrommet folkevandringstid-begynnelsen av 

merovingertid. Prøveresultatene indikerer at lokaliteten er en boplass hvor det har vært utøvet husdyrhold. I tillegg er 

det funnet materiale med spor av høy varmepåvirkning, mulig knyttet ovn. Plasseringen og dateringer knyttet de tre-

skipede husene Hus I og Hus II tilsier at disse har vært i bruk delvis samtidig, og da trolig i overgangen romersk 

jernalder og folkevandringstid eller litt senere. Ulike funn gjort i tilknytning til husene og deres strukturer antyder at 

Hus I og Hus II kan henholdsvis vært brukt til beboelse og fjøs. I tillegg viser plasseringen av den mulige 

firestolperskonstruksjonen Hus III at denne også kan ha vært samtidig med deler av brukstiden til Hus I, men da ikke 

samtidig med Hus II da strukturelementer fra dette bygget overlappet de knyttet Hus III. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

FAGERLI AV SKJERSAAKER ØVRE, 40/7, 
SPYDEBERG KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE  

AV KATHRYN ETTA SÆTHER 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen er gjennomført i forbindelse med fradeling av tomt og 

boligbygging i Sundbyveien 80 på Fagerli av Skjersaaker øvre gnr 40, bnr 7. 

(Etter utgravning ble avsluttet har fradelt tomt fått nytt bnr som er 14). Tiltaket 

innebærer bygging av ny bolig med hage og adkomstvei som skal forbinde 

sørøstlig del av tomt med dagens gårdstun. Tiltakshaver er Kristin og Bjørn 

Ingar Strøm. Kostnadene forbundet med den arkeologiske utgravningen er 

imidlertid dekket av Riksantikvaren jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner (kml) § 10, første ledd, som omfatter mindre private tiltak. 

 

I forbindelse med planleggingen av fradelingen av tomtearealer i Sundbyveien 

80 utførte Østfold fylkeskommune en arkeologisk registrering av planområdet i 

2009 (Bertheussen 2009). Registreringen påviste bosetningsspor ID135645 

bestående av 38 strukturer som hovedsakelig omfattet klart avgrensede 

stolpehull og veggrøfter tilhørende minst ett langhus, samt nedgravninger med 

ukjent funksjon og grøfter. Det ble også bemerket under registreringen at 

undergrunnen var delvis dekket av brannmasser som kunne indikere at huset var 

en branntomt. I enkelte strukturer, samt stedvis på undergrunnen ble det gjort 

funn av brente bein, keramikkskår og del av slipestein (C57625). I tillegg lå 

ønsket fradelt tomt i umiddelbar nærhet til en gravhaug ID10769.   

 

Østfold fylkeskommune søkte 23.03.2010 på vegne av tiltakshaver om tillatelse 

til inngrep i de automatisk fredete kulturminnene, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 

om kulturminner (kml) § 8, fjerde ledd. Kulturhistorisk museum (KHM) støttet 

ikke fylkeskommunens tilrådning om dispensasjon av hensynet til bevaring av 

kulturmiljøet rundt den nærliggende gravhaugen ID10769, men vedla likevel 

etter ønske fra Riksantikvaren prosjektplan og budsjett for arkeologisk 

utgravning i brev av 08.06.2010 (Martens 2010). Riksantikvaren valgte å gi 

tillatelse til inngrep med vilkår om arkeologiske undersøkelser for de berørte 

kulturminnene 05.07.2010. KHM gjennomførte de arkeologiske utgravningene i 

perioden 26.07 – 03.09.2010. 
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Figur 1: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-

150408SAS. Produsert 01/03.2011,T.B. Nilsen). 
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2. DELTAGERE, TIDSROM 

Stilling Navn Tidsrom 

Prosjektleder Jes Martens Flere befaringer i utgravningsperioden 

Feltleder Kathryn Etta Sæther 26.07-03.09.2010 

GIS ansvarlig Turid Brox Nilsen 26.07-12.08.2010 

GIS assistent Magne Samdal 26.07 og 01.09-02.09.2010 

GIS assistent Rune Borvik 16.08-24.08.2010 

GIS assistent Kjetil Loftsgarden 25.08-31.08 og 03.09.2010 

Feltassistent Tom Baefverfeld 26.07-03.09.2010 

Feltassistent Carine S. R. Eymundsson 26.07-01.09.2010 

Feltassistent Gjermund Steinskog 31.08-03.09.2010 

Metalldetektor Rune Høyby 26.07 og 02.09.2010 

Maskinfører Roger Stie v/ BIS maskin AS 06.08-09.08.2010 

Maskinfører Willy Kristiansen v/ BIS maskin AS 12.08.2010 
Tabell 1: Deltagere og tidsrom under utgravningen av Sundbyveien 80.  

 

3. FORMIDLING  

Utgravningsområdet lå ikke inntil allfarvei, og var relativt godt bortgjemt bak 

gårdsbebyggelsen. I tillegg var det lite bebyggelse i nærheten av gården. Det var 

derfor få besøkende på feltet uten tilknytning til tiltaket. Østfold fylkeskommune 

besøkte feltet 18.08.2010, og 01.09.2010 besøkte Per Oscar Nybruget ved KHM 

utgravningen. 

 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Fagerli av Skjersaaker øvre ligger på en avgrenset flat topp i et reliefrikt 

landskap preget av dypt nedskårne erosjonsdaler. Det ligger en slik dal ca. 50 m 

øst for de registrerte kulturminner. Tiltaksområdet ligger i dyrket mark ca 115 

moh., og bunnen av den nærliggende ravinen ligger på under 95 moh. 

Skjersaaker er opprinnelig utskilt fra gården Grav (Bertheussen 2009:3). 

Eiendommen Fagerli (40/7) har adressen Sundbyveien 80, og planområdet lå i 

det nordøstlige hjørnet av tomta. Landskapet er preget av åker og beitemark 

isprengt mindre eller større områder med skogkledd utmark. Planområdet lå i 

tidligere dyrket mark, men har i de senere år fungert som hestehage. Terrenget i 

hestehagen helte svakt nedover mot sør og sørøst. Mot vest avgrenses området 

av et mindre nivå forskjell som skyldes en i dag kulvertert bekk som løper i 

grensen mellom gårdene 45 mot vest og 44 og 46 mot øst. Mot nord er det ingen 

naturlig avgrensing. Mot sør stiger landskapet opp mot eiendommen 44/3 som 

ligger på en egen topp ca. 70 m sør for tiltaksområdet, men ellers er lokaliteten 

ikke naturlig avgrenset. Kun mot øst ses en markant naturlig avgrensing i form 

av den nevnte ravinen. Adkomstveien som skal forbinde den fraskilte tomten 

med eksisterende gårdstun var dekket av gressplen og grunnfjell som helte ned 

mot øst.  

 

I tillegg til de undersøkte bosetningssporene ID135645 i Sundbyveien 80 ligger 

det en gravhaug ID10769 på eiendommen i umiddelbar nærhet til planområdet. 

Kulturminnene på eiendommen må anses å være en del av et større kulturmiljø 

som omfatter tre gravhauger på samme ås ID30141, 50181, 78327 (fig.3), og en  
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Figur 2: Oversiktskart over utgravningsområdet og gravhaug (Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 01/03.2011,T.B. Nilsen). 
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Figur 3: Oversiktskart over registrerte kulturminner (gravhauger) i området (Kilde: 

fornminnedatabasen ”Askeladden”). 

 

nærliggende gravhaug ID40103. Innenfor en radius av 1 km er det registrert 10 

stedfestede kulturminner, hvorav alle er gravhauger (Martens 2010:5, tabell 1 og 

fig. 2). I tillegg er det kun 200 meter fra det omsøkte kulturminnet til dagens tun 

på gårdene Grav og Voll (fig. 1) som begge omtales i dokumenter fra 1300-

årene (Martens 2010:6). 

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

KHMs prosjektplan datert 8. juni 2010 dannet den vitenskapelige bakgrunnen 

for undersøkelsene av Sundbyveien 80 (Martens 2010). Prosjektplanen ble 

utarbeidet med utgangspunkt i registreringsfunnene gjort i 2009 av Østfold 

fylkeskommune (Bertheussen 2009).  

 

Østfold fylkeskommune påviste i Sundbyveien 80 en hittil ukjent lokalitet 

ID135645 og avdekket ved registreringen 38 bosetningsspor (Bertheussen 2009, 

Martens 2010). En gravhaug ID10769 var allerede tidligere registrert på tomta, 

men denne lå ca 10 meter nordøst for planområdet. Bosetningssporene omfattet 

24 stolpehull, 2 veggrøfter antatt å være to deler av samme veggrøft, samt 3 

grøfter og 9 nedgravninger med ukjent funksjon. Flere av strukturene ble tolket 

å være del av et langhus, samt omfanget og plasseringen av andre strukturer 

antydet at det kunne være minst ett bygg til i undersøkelsesområdet 

(Bertheussen 2009:2). I tillegg ble det avdekket brannmasser i og rundt 

veggrøftene som antydet at huset kunne være en branntomt. Ingen kullprøver ble 

sendt til radiologiske datering under registreringen, men det ble gjort funn av 

keramikk (C57625) som kan dateres til eldre jernalder etter Kr. f. (Martens 

2010:10). 
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Figur 4: Oversiktskart over fylkeskommunens sjakter i utgravningsområdet, samt strukturfunn 

(Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 

02/03.2011,T.B. Nilsen). 

 

Med bakgrunn i registreringsfunnene ble utgravningens problemstillinger 

fastsatt som: 

 

 Brukstid/datering – er det mer enn én bebyggelsesfase på området? 

 Funksjonsbestemmelse av de enkelte anleggene? 

 Er det spor etter flere bygninger enn den nedbrente? 

 Kan det påvises ny informasjon om den forhistoriske 

huskonstruksjonen? 

 Kan det påvises hvilke aktiviteter som har foregått på eller nær 

gårdstunet? 

 Finnes det spor etter spesialiserte aktivitetsområder? 

 Avgrensning av gårdstunet, samt spore aktivitetssoner på, og 

organiseringen av gårdstunet. 
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 Relasjon mellom det enkelte funnområdet og kulturminner i nærheten, 

eksempelvis den nærliggende gravhaugen. 

 Kan det påvises ny informasjon om den interne organisering/bruk av 

hustomten? 

 

Sistnevnte problemstilling er et meget aktuelt problemfelt innen gårdsforskning 

(Martens 2010:12). Makrofossilanalyser av fyllet i stolpehull er ofte blitt brukt 

til å kunne gi en antydning om funksjonsinndeling av husene. I mange tilfeller 

er imidlertid tolkningen av materialet ikke entydig (Martens 2010:12). Dette er 

et problem innen norsk husforskning da det har vist seg vanskelig på bakgrunn 

av bevarte strukturer å avgjøre funksjon, bruk og organisering av husene. Som 

regel mangler de direkte spor etter fjøs og ildsted, som ofte kan påvises i 

jernalderhustomter i Jylland. Til sammenligning med våre naboland er østnorske 

bevaringsforhold ofte relativt dårlige. Dersom undersøkelsen på Fagerli, som 

registreringen antydet, skulle avdekke en branntomt og denne var uryddet ville 

det være stort potensial for nye iakttakelser og ny kunnskap angående disse 

spørsmål og angående konstruksjonsdetaljer i huset så vel som bohavet. 

 

Undersøkelsesmetoden brukt på hus kan også bidra til problemene med 

funksjonstolkninger. Dette fordi metoden som regel består av maskinell 

flateavdekking som fjerner matjorden over husene, men da også eventuelle 

oldsaker tilknyttet anlegget. Tapet av disse oldsakene er ofte oppfattet som 

uvesentlig da de er uten sikker kontekst, og i mange tilfeller trolig flyttet av plog 

eller annen nyere tids aktivitet. Undersøkelser har imidlertid vist at 

spredningsmønsteret for mindre oldsaker ikke endres betydelig ved pløying. 

Matjordsarkeologiske undersøkelser er til gjengjeld dyre, spesielt da det på 

forhånd er vanskelig å forutsi hvor det kan være relevant med slike 

undersøkelser (Martens 2010:12). Registreringen av Sundbyveien 80 kunne 

imidlertid med stor presisjon påvise beliggenheten av en forhistorisk hustomt 

som til og med syntes å være en branntomt. Det ville dermed være enkelt å sette 

ut et rutenett med prøveruter for sålding av matjord innen for hustomten. En 

prioritering under utgravningen var derfor å undersøke matjorden over den 

antatte branntomten for å se om det kunne påvises en eventuell 

funksjonsinndeling av huset, samt forfølge muligheten for godt bevarte 

konstruksjonsdetaljer (Martens 2010:12). 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Som prosjektplanen foreskrev ble det benyttet forskjellige undersøkelsesmetoder 

i Sundbyveien 80 og metodene ble løpende justert i forhold til forhold og 

resultater. Området ble gjennomgått av metallsøker før noe matjord ble fjernet. 

Deretter ble deler av matjordslaget undersøkt for hånd i 1x1 m rutesystem 

orientert langs tre profilbenker. Disse ble på grunn av registreringssjaktenes 

orientering lagt diagonalt henover den påviste hustomten (se fig.4 og 5). 

Matjorden som ble fjernet fra rutene ble gjennomsøkt på hakkebord. Det vil si at 

oppgravde jordmasser ble tømt på et plant bord, og gjennomgått ved å hakke 

jordmassene med en graveskje. 
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Figur 5: Rutegraving og bruk av hakkebord, (foto Cf34308_19, fotograf K. Sæther). 
 

Hakkebord er lite brukt i Norge. I stedet er det mer vanlig å bruke våt eller 

tørrsålding ved gjennomgang av jordmasser. Matjorden i Sundbyveien var 

imidlertid relativt leirete og klumpete og ville ha vært vanskelig, og derfor 

tidkrevende å få gjennom såldemasker. Ved å bruke hakkebord var det mulig å 

gjennomgå jordmassene både relativt nøye og raskt. 

 

De fleste kvadrantene på hver sin side av profilbenkene ble gravd for hånd, men 

deretter ble utgravningsområdet flateavdekt ned til undergrunnen ved hjelp av 

gravemaskin. Profilbenkene ble stående etter flateavdekkingen, men to ble 

fjernet for hånd senere. Feltene ble renset med krafse, og enkelte strukturer med 

graveskje. Området ble i tillegg gjennomgått med metallsøker etter at feltet var 

blitt flateavdekt. 

 

 
Figur 6: Lokaliteten blir flateavdekt, (foto Cf34308_22, fotograf K. Sæther). 
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Strukturene ble fortløpende tildelt S-nr fra 1. Til innmålingen ble det benyttet en 

av museets totalstasjoner, en Leica 1100 med RCS fjernstyring. Til 

databearbeiding ble programvarene Leica GeoOffice 2.0 og ESRI ArcGIS 9.2 

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 geodatabase. 

ArcGIS ble også brukt i ferdigstillelse av kartene til rapporten.  Alle kartdata er i 

WGS 1984,UTM 32N. Alle kartdata og metakart er lagret ved det digitale 

kartverket ved Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. 

 

Flere av strukturene ble snittet for hånd, og veggrøften ble fullstendig tømt med 

unntak av profiler. Alle snittede strukturer ble tegnet i plan, og profil, samt 

dokumentert med digitalfoto. Det ble også tatt kullprøver, makroprøver og 

mikromorfprøver av enkelte strukturer. I felt ble funn tildelt fortløpende Fnr, 

kullprøver KPnr, makroprøver MPnr og mikromorfprøver Mi-serienr og 

undernr. Funn og prøver fra utgravningen er katalogisert under C57626.  

 

Funn og prøver fra Østfold fylkeskommunes registrering er katalogisert under 

C57625, se vedlegg for tilveksttekst. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

26.07-27.07.2010 Kathryn Etta Sæther, Turid Brox Nilsen, Tom Baefverfeldt, 

Magne Samdal og prosjektleder Jes Martens reiser ut i felt, hvor de møter 

metallsøker Rune Høyby, og tiltakshaver Kristin Strøm, samt tomteeier Egil 

Furulund. Utstyr blir stuet vekk, foto blir tatt av planområdet, fastpunkter funnet 

og rutesystem med profilbenker blir satt ut og området delvis avtorvet for hånd. 

 

28.07 - 05.08.2010 kvadranter, hovedsakelig inntil en av tre profilbenker blir 

gravd. 

 

06.08 – 10.08.2010 planområdet blir flateavdekt med unntak av tre, ca 50 cm 

brede profilbenker. Strukturer blir tildelt S-nr, delvis beskrevet og innmålt. 

 

11.08.2010 mye regn som utelukker rensing. Profilbenk 3 blir fjernet for hånd. 

 

12.08.2010 adkomstvei til tomt blir utvidet med gravemaskin. Nordøstlig og 

østlig del av utgravningsområdet blir renset for hånd. 

 

13.08.2010 mye regn som fylte store deler av vestlig del av felt. Drenering blir 

gravd, samt nordvestlig del av utgravningsområdet som var delvis beskyttet av 

trær blir renset. 

 

16.08 – 17.08.2010 deler av felt blir renset, og flere strukturer blir innmålt. 

 

18.08.2010 mye regn. Profilbenk 2 blir fjernet for hånd. 
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19.08 – 28.08.2010 blir deler av felt renset innimellom flere dager med mye 

regn. Strukturer blir snittet, dokumentert og prøver blir tatt.  

 

30.08.-03-09.2010 utgravningen forlenges etter samråd med Riksantikvaren en 

uke på grunn av vanskelige værforhold. De siste strukturene blir innmålt og 

undersøkt, og en innmåling blir gjort av veggrøften med tanke på senere 

produksjon av 3D-modell. 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

En av de største utfordringene når det gjelder kildekritiske forhold på 

Sundbyveien 80 var været. I utgravningsperioden var det flere dager med tungt 

regn, noe som skapte store utfordringer da feltet drenerte dårlig på grunn av 

undergrunnsforholdene som var leire. Identifisering av strukturer i leire kan 

være vanskelig. Fargenyansene mellom leiregrunn og struktur kan være små og 

ubetydelige, og svært værbetingede. Ved nedbør blir leira fort gjørmete, og ved 

sol tørker både grunnen og strukturer, begge tilfellene gjør påvisning og 

gjenfinning av strukturer vanskelig. I tilfelle Sundbyveien 80 var mange av 

stolpehullene forskjellige nyanser av gråbrun, men det var også flere med lyse 

fargenyanser. De lysere stolpehullene ble imidlertid vanskelige å påvise under 

regnvær og dekkende gjørme og enkelte kan ha blitt forbigått. Mye tid ble brukt 

til å fjerne vanndammer og gjørme fra feltet for å kunne gjenfinne og påvise 

strukturer. Ved ett tilfelle etter to dager med tungt regn lå store deler av vestlig 

del av feltet under vann. Resultatet ble at utgravningsområdet ble renset 

stykkevis på dager med opphold, som dessverre ikke var sammenhengende. 

 

 
Figur 7: Området for adkomstvei etter en natt med regn (foto Cf34308_121, fotograf K. 

Sæther). 
 

Utgravningsområdet var delt på langs, gjennom midten av to 

gjerdekonstruksjoner. Gjerdestolpene var avsagde telefonstolper som var satt 

ned i stolpehull gravd ned i undergrunnen, og fylt med grus. Stolpehullene var 

godt synlige, og enkelte skar deler av forhistoriske strukturer. Det samme var 
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tilfelle av moderne dreneringsgrøfter som krysset utgravningsområdet med jevne 

mellomrom fra østnordøst-vestsørvest. I tillegg ble det avdekket plogspor i 

nordlig del av feltet hvor matjordslaget var tynt, og enkelte strukturer var delvis 

omrotet/skåret i toppen. I partiet som omfattet adkomstveien var tykkelsen på 

matjorda tynt 15-20 cm og stedvis var det synlig grunnfjell i overflaten. Delvis 

inntil et grunnfjellsparti mellom hovedfeltet og adkomstveien ble det avdekket 

moderne forstyrrelser i form av skrotbrenning som delvis hadde omrotet toppen 

av strukturene. 

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

Utgravningsområdet omfattet store deler av en todelt, inngjerdet hestehage, og et 

parti som strakk seg mellom hestehagen og dagens gårdstun som skulle bli ny 

adkomstvei. Tomta var avgrenset av en trelinje i sørvest, vest og delvis nord. 

Trelinja utgjorde grensemarkeringen mellom Sundbyveien 80 og åkre tilhørende 

naboeiendommen. Hestehagen var hovedsakelig dekket av høyt gress, og 

adkomstveien av plen og grunnfjell. Terrenget på utgravningsfeltet helte 

hovedsakelig slakt ned mot sør, men også ned mot vest i vestlig del av feltet. 

Undergrunnen bestod av gulbrun leire, samt grunnfjell i partiet for 

adkomstveien. 

 

 
Figur 8: Todelt hestehage før utgravning (foto Cf34308_2, fotograf K. Sæther). 
 

Som nevnt i kapittel 5.2 ble deler av matjordslaget undersøkt for hånd i et 1x1 m 

rutesystem. Rutesystemet ble satt ut og avmerket i området hvor 

fylkeskommunens registrering hadde indikert tilstedeværelsen av en mulig 

branntomt. Tre 0,5 m brede profilbenker, orientert nordvest-sørøst, mellom 16 

og 17 m lange, ble avmerket innenfor rutesystemet. Profilbenkene ble avmerket 

slik at de krysset hver langside og midten av hustomten, og ble nummerert fra 1 

til 3 fra sør mot nord. Funksjonen til profilbenkene var å ivareta husområdets 

eventuelle stratigrafi i tilfelle funn av bevarte brannlag og/eller kulturlag under 

pløyelaget. Avstanden mellom profilbenkene ble noe ujevn da deres plassering  
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Figur 9: Oversiktskart over profilkanter og rutenett i utgravningsområdet (Kartgrunnlag: 

Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 02/03.2011,T.B. Nilsen). 
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delvis var betinget av avstanden mellom registreringssjaktene som på to steder 

med ganske liten avstand hadde skåret huset diagonalt (se kart 3 og 4).  

 

Under forutsetning av at det var tale om en velbevart branntomt var det planen å 

gjennomgå matjorden over hele tomten. Da det ville være en særdeles 

arbeidskrevende oppgave (matjorden varierte i tykkelse fra 20-30 cm i nordøst 

til 45-50 cm i sørvest) ble det besluttet i første omgang å sålde matjorden i en 

rekke profilgrøfter lagt langs med de planlagte tverrprofiler. Disse grøfter ble 

inndelt i kvadratruter med siden 1 m som ble utgravd hver for seg. Kvadrantene 

ble gravd ned til undergrunn eller i enkelte tilfeller ned til antatte strukturfunn. 

Matjorden som ble gravd opp ble gjennomgått på hakkebord med graveskje. Det 

ble som man kan forvente på en tunnær åker påtruffet moderne materiale i form 

av glass, tegl og jernskrot i alle kvadrantene, og kun i 6 av de i alt 82 ruter 

undersøkte kvadranter ble det funnet forhistorisk materiale, som da bestod av 

keramikk. Til å begynne med ble hele mengden av jordmasser fra hver kvadrant 

gjennomgått på hakkebordet, men etter at alle kvadrantene fra nordlig langside i 

profil 2 var undersøkt ble det klart at i de få tilfellene det ble gjort funn så ble 

disse gjort i de nederste 10 cm av matjordslaget. Det ble derfor besluttet å kun 

hakke gjennom nedre del av matjorden, samt å kun undersøke 

kvadranthalvdelen inntil profilbenkene. 

 

Etter 6 dagers innsats sto det klart at bevaringsforholdene i tomten ikke var så 

gode som håpet. Det ble verken påtruffet brannlag eller bevarte kulturlag eller 

gulvlag under pløyelaget og funnene i matjordslaget var relativt få. Det ble 

derfor besluttet å avslutte rutegravingen og overgå til vanlig maskinell 

avdekking. Innen da var langsidene til profilbenkene blitt frigjort for hånd med 

unntak av sørlig langside i profil 3. Avdekket areal utgjorde da ca. 43 m².  

 

 
Figur 10: Hestehage flateavdekt unntatt profilene 1, 2 og 3, sett mot vest (foto Cf34308_30, 

fotograf K. Sæther). 
 

Det ble totalt flateavdekket drøye 933 m², (43 m² for hånd og 890 m² med 

maskin), og det ble til sammen nummerert 172 strukturer under utgravningen. I 

prosjektplanen var det forutsatt avdekket ca 1600 m² men bare forventet om lag 
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100 strukturer. Den store forskjellen mellom planlagt og faktisk avdekket areal 

skyldes delvis at planområdet, siden fylkeskommunens registrering, var blitt 

forkortet med ca. 9 m i sørlig retning (se fig.11). Avdekkingen ble derfor 

avsluttet ved tiltakshaver anviste sørgrense. I tillegg viste avdekkingen at 

strukturtettheten i både sørlig og nordlig retning var sterkt avtagende noe som 

også samsvarte med registreringsjaktene som ikke hadde avdekket aktivitetsspor 

i disse retningene. I nordlig hjørne av planområdet var det også et søkk i 

terrenget som samlet mye vann. Sannsynligheten for funn i området ble i 

samband med den lave funnfrekvensen antatt å være svært lav. Det avdekkede 

området ble derfor mindre enn forutsatt i prosjektplanen. 

 

   
Figurer 11: Fraskilt tomt 40/14 sammenlignet med plangrense under fylkeskommunens 

registrering (Kartutsnitt hentet fra statens kartverk, norgeskart.no, samt Bertheussen 2009:5). 

 

91 av de registrerte strukturene ble undersøkt og herav ble 14 avskrevet som 

naturlige eller moderne. Med denne avskrivningsrate kan det totale antall reelle 

forhistoriske strukturfunn anslås til 152. I alt ble 52,9 % av strukturene 

nummerert under utgravningen undersøkt, og avskrivningsprosenten blant de 

snittede strukturene var 15,3 %. Antallet strukturer, samt antallet avskrevet og 

snittet fordelte seg slik; 

 
 Stolpehull Grop/nedgravning Ildsted Grøft Lag Sum 

161 4 2 4 1 172 

Snittet 71 3 2 4 0 91 

Avskrevet 14 0 0 0 0 14 
Tabell 2: Oversikt over strukturer nummerert under utgravningen av Sundbyveien 80 (for 

fullstendig strukturliste se vedlegg). 

 

Profilbenkene ble ikke fjernet med maskin, men profilbenk 2 og 3 ble fjernet for 

hånd. Dette bidro til en noe ujevn overflate av ett tilsynelatende, opprinnelig 

flatt, lett hellende terreng. Overflaten stod litt høyere i områdene hvor matjorden 

ble fjernet for hånd, spesielt i forhold til områdene som var sjaktet under 

registreringen, men også i forhold til de områdene som ble flateavdekt. Ulempen 

ved dette var at de store mengdene med regnvann samlet seg i områdene som lå 

litt lavere, dette var spesielt tilfelle i området mellom profilbenk 1 og 2. 

Tilgjengjeld førte den stedvise, skånsomme håndfjerningen til meget kontrollert 

avdekking av deler av enkelte strukturer, slik som nordlig ende av østlig  
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Figur 12: Oversiktskart over strukturfunn gjort i utgravningsområdet i hestehagen 

(Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 

01/03.2011,T.B. Nilsen). 



Skjersaaker øvre/Fagerli Gnr. 40, Spydeberg kommune Saksnr. 10/5374 

 18 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Figur 13: Oversiktskart over strukturfunn gjort  i utgravningsområdet til adkomstvei 

(Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 

27/10.2010,T.B. Nilsen). 
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veggrøft som på grunn av liten dybde fort kunne ha blitt gravd bort hvis det 

hadde vært en normal flateavdekking. 

 

Strukturene som ble avdekket i Sundbyveien 80 lå hovedsakelig relativt 

konsentrert midt i utgravningsområdet, og flere kunne tilknyttes ett av to 

langhus, Hus I og Hus II, samt en mulig firestolperskonstruksjon Hus III. 

Planområdet satte grensene for utvidelse i nordvest, sørøst og vestsørvest, men 

innen plangrensen var nådd hadde funnfrekvensen avtatt merkbart. Mot nordøst 

var det ikke mulig å nå ut til plangrensen fordi flere store trær som ikke skulle 

fjernes hindret gravemaskinen i å nå frem. Det ble imidlertid avdekket strukturer 

relatert til hustomt I helt inntil nordøstlig feltavgrensning, som tydet på at 

hustomten og dermed lokaliteten ville fortsette i denne retning. Dette var da 

også indikert av tilstedeværelsen av gravhaugen ID10769 i umiddelbar nærhet 

mot nordøst. 13 strukturer ble avdekket sørøst for hustomtene i området for 

adkomstveien. Enkelte av strukturene ble ikke fullstendig avdekket, samt noen 

ble påtruffet inntil plangrensen som utgjorde feltavgrensningen, noe som 

indikerte at aktivitetsområdet ikke ble avgrenset i dette området. 

 

5.5.1 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER C57626/31-155 

Det ble tatt ut 4 kullprøver og 57 ble plukket ut av makroprøver under flotering. 

I tillegg ble 57 makroprøver og 8 mikromorfprøver tatt ut under utgravningen.  

 
KP-
nr. 

Cnr 
S-nr. Strukturtype 

Hus 
Funnomstendighet 

Analysert Datert 

1 57626/81 S-148 Stolpehull - Tatt fra profil - - 

2 57626/67 S-92 Ildsted Hus I Tatt fra profil X - 

3 
57626/31 

S-1 
Vestlig 

veggrøft 
Hus I 

Tatt fra ”brannlag” 
- - 

4 
57626/35 

S-2 Stolpehull 
- Tatt fra 

kullkonsentrasjon 
- - 

5 57626/60 S-84 T.b stolpehull Hus II Vasket fram fra MP1 X - 

6 57626/36 S-2 Stolpehull - Vasket fram fra MP48 - - 

7 57626/45 S-31 Stolpehull - Vasket fram fra MP41 - - 

8 57626/50 S-43 Stolpehull - Vasket fram fra MP47 - - 

9 
57626/32 

S-1 
Vestlig 

veggrøft 
Hus I Vasket fram fra MP53, 

”grått lag” 
- - 

10 57626/64 S-89 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Vasket fram fra MP35 X - 

11 57626/87 S-158 T.b stolpehull Hus I, Fa2 Vasket fram fra MP27 X - 

12 57626/55 S-72 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Vasket fram fra MP26 X - 

13 57626/70 S-96 Inngangstolpe Hus I Vasket fram fra MP39 X - 

14 57626/75 S-121 Stolpehull - Vasket fram fra MP2 - - 

15 57626/51 S-44 Stolpehull - Vasket fram fra MP46 - - 

16 57626/47 S-40 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Vasket fram fra MP23 X - 

17 57626/53 S-67 Ildsted Hus I Vasket fram fra MP37 X - 

18 57626/74 S-116 Inngangstolpe Hus I Vasket fram fra MP45 X - 

19 57626/59 S-83 T.b stolpehull Hus II Vasket fram fra MP4 X - 

20 57626/56 S-74 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Vasket fram fra MP19 X - 

21 57626/48 S-41 Stolpehull - Vasket fram fra MP22 - - 

22 57626/79 S-143 Grøft - Vasket fram fra MP57 - - 

23 57626/80 S-146 Nedgravning - Vasket fram fra MP51 - - 

24 57626/78 S-140 Grøft - Vasket fram fra MP56 - - 
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KP-
nr. 

Cnr 
S-nr. Strukturtype 

Hus 
Funnomstendighet 

Analysert Datert 

25 57626/77 S-139 Grøft - Vasket fram fra MP55 - - 

26 57626/33 S-1 Veggrøft Hus I Vasket fram fra MP52 - - 

27 57626/90 S-169 Nedgravning - Vasket fram fra MP50 - - 

28 57626/34 S-1 Veggrøft Hus I Vasket fram fra MP54 - - 

29 57626/86 S-157 T.b stolpehull Hus I, Fa2 Vasket fram fra MP18 X - 

30 57626/63 S-88 T.b stolpehull Hus I, Fa2 Vasket fram fra MP33 X - 

31 57626/91 S-170 Nedgravning - Vasket fram fra MP49 - - 

32 57626/82 S-153 T.b stolpehull Hus I, Fa2 Vasket fram fra MP25 X - 

33 57626/71 S-97 Inngangstolpe Hus I Vasket fram fra MP38 X - 

34 57626/44 S-30 Stolpehull - Vasket fram fra MP40 - - 

35 57626/65 S-90 T.b stolpehull Hus I, Fa2 Vasket fram fra MP32 X - 

36 57626/54 S-70 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Vasket fram fra MP28 X - 

37 57626/88 S-159 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Vasket fram fra MP24 X - 

38 57626/89 S-160 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Vasket fram fra MP29 X - 

39 57626/68 S-93 T.b stolpehull Hus I, Fa2 Vasket fram fra MP36 X - 

40 57626/76 S-131 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Vasket fram fra MP21 X - 

41 57626/66 S-91 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Vasket fram fra MP31 X - 

42 57626/52 S-64 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Vasket fram fra MP17 X - 

43 57626/73 S-112 Inngangstolpe Hus I Vasket fram fra MP43 X - 

44 57626/62 S-87 T.b stolpehull Hus I, Fa2 Vasket fram fra MP34 X - 

45 57626/49 S-42 Stolpehull - Vasket fram fra MP30 - - 

46 57626/84 S-155 Stolpehull - Vasket fram fra MP5 - - 

47 57626/58 S-78 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Vasket fram fra MP15 X - 

48 57626/41 S-20 T.b stolpehull Hus II Vasket fram fra MP10 X - 

49 57626/42 S-27 T.b stolpehull Hus II Vasket fram fra MP11 X - 

50 57626/40 S-18 T.b stolpehull Hus II Vasket fram fra MP14 X - 

51 57626/72 S-109 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Vasket fram fra MP12 X - 

52 57626/37 S-7 T.b stolpehull Hus II Vasket fram fra MP8 X - 

53 57626/39 S-17 T.b stolpehull Hus II Vasket fram fra MP13 X - 

54 57626/57 S-76 Inngangstolpe Hus I Vasket fram fra MP44 X - 

55 57626/69 S-94 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Vasket fram fra MP16 X - 

56 57626/61 S-85 T.b stolpehull Hus II Vasket fram fra MP9 X - 

57 57626/46 S-32 Stolpehull - Vasket fram fra MP42 - - 

58 57626/83 S-154 Stolpehull - Vasket fram fra MP7 - - 

59 57626/85 S-156 T.b stolpehull Hus I, Fa2 Vasket fram fra MP20 X - 

60 57626/43 S-28 Stolpehull - Vasket fram fra MP6 - - 

61 57626/38 S-15 T.b stolpehull Hus II Vasket fram fra MP3 X - 

 
MP 
nr. 

Cnr 
S-nr. Strukturtype 

Hus 
Funnomstendighet 

Analysert 

1 57626/119 S-84 T.b stolpehull Hus II Fra profil, 5-15 cm. X 

2 57626/133 S-121 Stolpehull - Hele profil. - 

3 57626/97 S-15 T.b stolpehull Hus II Fra profil, 5-7 cm. X 

4 57626/118 S-83 T.b stolpehull Hus II Fra profil, 4-8 cm. X 

5 57626/141 S-155 Stolpehull - Fra profil, 4-10 cm. - 

6 57626/102 S-28 Stolpehull - Fra profil, 3-8 cm. - 

7 57626/140 S-154 Stolpehull - Fra profil, 4-8 cm. - 

8 57626/96 S-7 T.b stolpehull Hus II Fra profil, 3-8 cm. X 

9 57626/120 S-85 T.b stolpehull Hus II Hele profil. X 

10 57626/100 S-20 T.b stolpehull Hus II Fra profil, 5-10 cm. X 

11 57626/101 S-27 T.b stolpehull Hus II Fra profil, 5-10 cm. X 

12 57626/130 S-109 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Fra profil, 5-15 cm. X 
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MP 
nr. 

Cnr 
S-nr. Strukturtype 

Hus 
Funnomstendighet 

Analysert 

13 57626/98 S-17 T.b stolpehull Hus II Fra profil, 5-10 cm. X 

14 57626/99 S-18 T.b stolpehull Hus II Fra profil, 5-10 cm. X 

15 57626/117 S-78 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Fra profil, 5-10 cm. X 

16 57626/127 S-94 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Fra profil, 5-12 cm. X 

17 57626/111 S-64 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Fra profil, 5-15 cm. X 

18 57626/143 S-157 T.b stolpehull Hus I, Fa2 Fra profil, 5-15 cm. X 

19 57626/115 S-74 T.b stolpehull Hus I, Fa 1 Fra profil, 5-15 cm. X 

20 57626/142 S-156 T.b stolpehull Hus I, Fa2 Fra profil, 3-8 cm. X 

21 57626/134 S-131 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Fra profil, 5-15 cm. X 

22 57626/107 S-41 Stolpehull - Fra profil, 5-15 cm. - 

23 57626/106 S-40 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Fra profil, 10-25 cm. X 

24 57626/145 S-159 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Hele profil. X 

25 57626/139 S-153 T.b stolpehull Hus I, Fa2 Fra profil, 5-19 cm. X 

26 57626/114 S-72 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Fra profil, 10-20 cm. X 

27 57626/144 S-158 T.b stolpehull Hus I, Fa2 Fra profil, 5-10 cm. X 

28 57626/113 S-70 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Fra profil, 5-12 cm. X 

29 57626/146 S-160 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Fra profil, 5-12 cm. X 

30 57626/108 S-42 Stolpehull - Fra profil, 1-15 cm. - 

31 57626/125 S-91 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Fra profil, 5-12 cm. X 

32 57626/124 S-90 T.b stolpehull Hus I, Fa2 Fra profil, 2-10 cm. X 

33 57626/122 S-88 T.b stolpehull Hus I, Fa2 Fra profil, 2-11 cm. X 

34 57626/121 S-87 T.b stolpehull Hus I, Fa2 Fra profil, 2-17cm. X 

35 57626/123 S-89 T.b stolpehull Hus I, Fa1 Fra profil, 5-23 cm. X 

36 57626/126 S-93 T.b stolpehull Hus I, Fa2 Fra profil, 1-10 cm. X 

37 57626/112 S-67 Ildsted? Hus I Fra profil, 4-10 cm. X 

38 57626/129 S-97 Inngangstolpe Hus I Fra profil, 3-12 cm. X 

39 57626/128 S-96 Inngangstolpe Hus I Fra profil, 5-10 cm. X 

40 57626/103 S-30 Stolpehull - Fra profil. - 

41 57626/104 S-31 Stolpehull - Fra profil. - 

42 57626/105 S-32 Stolpehull - Fra profil. - 

43 57626/131 S-112 Inngangstolpe Hus I Fra profil, 4-22 cm. X 

44 57626/116 S-76 Inngangstolpe Hus I Fra profil, 12-29 cm. X 

45 57626/132 S-116 Inngangstolpe Hus I Fra profil, 5-10 cm. X 

46 57626/110 S-44 Stolpehull - Fra profil, 5-15 cm. - 

47 57626/109 S-43 Stolpehull - Fra profil, 5-19 cm. - 

48 57626/95 S-2 Stolpehull - Fra profil, 10-25 cm. - 

49 57626/148 S-170 Nedgravning - Hele bunn av struktur. X 

50 57626/147 S-169 Nedgravning - Fra profil, 4-16 cm. X 

51 57626/138 S-146 Nedgravning - Fra profil, 4-20 cm. X 

52 
57626/92 

S-1 
Vestlig 

veggrøft 
Hus I Fra profil 4, 

”brannlag”. 
X 

53 
57626/93 

S-1 
Vestlig 

veggrøft 
Hus I 

Fra profil 4, ”grått lag”. 
X 

54 57626/94 S-1 Østlig veggrøft Hus I Fra profil, 1-10 cm. X 

55 57626/135 S-139 Grøft - Fra profil, 3-6 cm. X 

56 57626/136 S-140 Grøft - Fra profil, 2-10 cm. X 

57 57626/137 S-143 Grøft - Fra profil, 5-15 cm. X 
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Tabell 3: Oversikt over naturvitenskapeligeprøver fra Skjersaaker øvre. 
 

37 kullprøver har undergått utvidet vedanatomisk analyse av Peter Mikkelsen 

ved Moesgård museum. 10 av kullprøvene er datert ved nasjonallaboratoriet for 

radiologisk datering, NTNU (Df-4536). 45 makroprøver er analysert av Annine 

Moltsen ved Natur og Kultur (NOK). Alle makroprøvene ble såldet gjennom 

analysesikter med maskevidde på 0,05 mm ved KHM. Slamrestene er deretter 

gjennomgått under stereolupe ved NOK. 3 mikromorfprøver er analysert av Dr 

Richard I Macphail ved University College of London. 

 

Analyseresultatene er omtalt sammen med deres respektive funnkontekst i 

kapitlene som omhandler utgravningens strukturer. Fullstendige tabeller over 

strukturer, prøver og analyserapporter er vedlagt i rapportens vedlegg. 

 

5.5.2 FUNNMATERIALE C57626/1-30, (REGISTRERING C57625/1-11) 

Til tross for at det ikke ble gjort mange funn under rutegravingen av 

Sundbyveien 80, så ble det gjort en del løsfunn under avdekkingen, samt under 

rensing av strukturer både under flateavdekkingen og under fylkeskommunens 

registrering. Kun 10 av 33 funnummer under utgravningen stammer fra funn 

gjort under snitting av strukturer. Herav er 3 fra veggrøften til Hus I, og 5 er fra 

strukturer i området til adkomstveien. To av funnene fra rutegravningen ble 

funnet i ruter over veggrøften, tre ble funnet innen for veggene, mens et 

funnummer stammer fra en rute uten for huset. Det fleste av funnene fremkom i 

ruter innenfor eller nær husets sørlige halvdel (5 av 6). Det nordligste funn 

stammer fra inngangspartiet. For vurderingen av dette resultat må naturligvis 

innregnes at bare 10 ruter (eller 12 % av alle gravde ruter) ble gravd nord for 

inngangspartiet. Det ble konstatert at funnene konsentrerte seg til pløyelagets 

nedre del hvilket tyder på en viss stratigrafi i pløyelaget eventuell kombinert 

med bedre bevaringsforhold for keramikk i bunnen av laget. Med bakgrunn i at 

mange av funnene er uten sikker kontekst kan de ikke med sikkerhet tilknyttes 

ett av husene – i særdeleshet er det ikke mulig å skille mellom funn fra Hus Is’ 

faser. De kan bare attribueres boplassaktiviteten som en helhet. Til gjengjeld så 

ble størst mengde funn gjort i veggrøften til Hus I, og i to av grøftene, S-139 og 

S-140 avdekket i området for adkomstveien. Denne funndistribusjonen 

gjenspeiler det som ble påtruffet under registreringen. 

MI. 
nr. Cnr. S-nr. 

Struktur  
Funnomstendighet 

Analysert 

1/1 
57626/149 S-1 Veggrøft Hus I Vestlig langvegg, profil 

1, nederst 
X 

1/2 
57626/149 S-1 Veggrøft Hus I Vestlig langvegg, profil 

1, øverst 
X 

2 57626/150 S-1 Veggrøft Hus I Østlig langvegg, profil 1 X 

3 
Kassert S-1 Veggrøft Hus I Vestlig langvegg, profil 

4 
- 

4 
Kassert S-1 Veggrøft Hus I Vestlig langvegg, profil 

5 
- 

5 
Kassert S-1 Veggrøft Hus I Vestlig langvegg, profil 

6 
- 

6 Kassert S-1 Veggrøft Hus I Østlig langvegg, profil 7 - 

7 Kassert S-1 Veggrøft Hus I Østlig langvegg, profil 8 - 
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F-
nr. 

C-nr. Rutenr, S-nr, 
Anr. 

Strukturtype Kontekst Gjenstand 

1 57626/11 112x/110y - Siste 3 cm 2 keramikkskår + moderne 

2 57626/13 118x/110y - Siste 3cm 1 keramikkskår + moderne 

3 57626/12 115x/117y - Øvre 10cm 1 keramikkskår + moderne 

4 57626/8 104x/104y - Øvre 15cm 6 keramikkskår + moderne 

5 57626/9 107x/104y - Siste 3cm 1 keramikkskår 

6 57626/10 110x/109y - Siste 5 cm 1 keramikkskår + moderne 

7 57626/14 Løsfunn - Rensing av profil 3 1 keramikkskår 

8 57626/15 Løsfunn - Plogspor under profil 3 4 keramikkskår 

9 
57626/16 

Løsfunn - 
Rensing under profil 3 

v/veggrøft 
8 keramikkskår, hvorav 2 

m/dekor 

10 57626/17 Løsfunn - Rensing inntil profil 2 1 keramikkskår 

11 57626/18 Løsfunn - Rensing inntil profil 2 1 keramikkskår 

12 57626/19 Løsfunn - Rensing v/S-133 1 keramikkskår m/dekor 

13 57626/20 Løsfunn - Rensing v/S-67 1 keramikkskår 

15 57626/21 Løsfunn - Rensing v/S-67 1 keramikkskår 

16 57626/22 Løsfunn - Rensing 1 keramikkskår 

17 57626/25 42 Stolpehull Rensing 1 bit sintret leire 

18 57626/4 71 Inngangstolpe Rensing 2 keramikkskår 

19 57626/28 2 Stolpehull Rensing Brent bein 

22 
57626/23 

Løsfunn - 
Fra løsmasser fra 

avdekking 1 keramikkskår m/dekor 

23 
57626/2 1, øst, vest og 

gavl Veggrøft Rensing, samt snitting 
29 keramikkskår hvorav 2 m/ 

vekseldekor, 1 randskår 

24 57626/27 1, øst Veggrøft Rensing Kvartsflekke (brukket) 

25 
og 
33 

57626/24 

1, øst og gavl 

Veggrøft 

Snitting 3 biter sintret leire 

26 57626/26 146/169 Nedgravning Snitting, øvre 20cm Brent leire 

27 57626/1 1, vest Veggrøft Rensing Ten av jern 

28 
57626/2 

1, vest 
Veggrøft 

Rensing, samt snitting 
10 keramikkskår hvorav 2 

randskår 

29 

57626/6 

139 Grøft Rensing, samt snitting 

47 keramikkskår hvorav 3 
m/dekor, 3 randskår, 1 

bunnskår 

30 
57626/7 

140 Grøft 
Rensing, samt 

snittinging 
10 keramikkskår, hvorav 1 m/ 
dekor, 2 hankskår, 1 bunnskår 

31 57626/5 97 Inngangstolpe Vasket fram fra MP38 1 randskår 

32 57626/3 15 T.b stolpehull Vasket fram fra MP3 1 keramikkskår 

33 57626/2 1, gavl Veggrøft Rensing 1 keramikkskår 

34 
57626/29 

146 Nedgravning 
Vasket fram fra MP51 

+ funnet under utg Brent bein 

35 57626/30 169 Nedgravning Vasket fram fra MP50 Brent bein 

Funn fra registrering 

1 57625/1 A11 (S-1) Veggrøft Rensing 1 keramikkskår 

1 57625/8 A11 (S-1) Veggrøft Rensing Brent bein 

2 
57625/2 A21 (Utenfor 

planområdet) Udef 
Rensing 

1 bunnskår 

2 
57625/9 A21 (Utenfor 

planområdet) Udef 
Rensing 

Brent bein 

3 57625/4 A30 (S-1) Udef Rensing 1 keramikkskår 

4 
57625/3 

A24 (S-161) Stolpehull 
Rensing 5 keramikkskår hvorav 1 

bunnskår 
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F-
nr. 

C-nr. Rutenr, S-nr, 
Anr. 

Strukturtype Kontekst Gjenstand 

5 57625/5 A33 (S-71) Stolpehull Rensing 1 keramikkskår 

6 
57625/7 A36 (i 

adkomstvei) Udef 
Rensing 1 keramikkskår 

6 
57625/11 A36 (i 

adkomstvei) Udef 
Rensing 

Brent bein 

7 
57625/6 A35 (i 

adkomstvei) Stolpehull 
Rensing 

1 mulig hankskår 

8 57625/10 A27 (S-78) Stolpehull Rensing Brent bein 
Tabell 4: Oversikt over funn gjort under utgravningen av Sundbyveien 80 (se vedlegg for 

tilveksttekst). 

 

Det ble avdekket en ten av jern C57626/1 i veggrøften, som på grunn av 

størrelse og bevaringsgrad ikke kan bestemmes nærmere, og det ble funnet litt 

brent bein i nedgravninger og toppen av stolpehull, som av lignende grunner 

ikke er artsbestemt. I tillegg ble det funnet en brukket kvartsflekke C57626/27 i 

veggrøften. Den klart største 

funnkategorien både fra utgravningen og 

registreringen er imidlertid keramikkskår, 

deretter brent eller sintret leire.  

 

Keramikk 

De fleste keramikkskårene funnet i 

Sundbyveien 80 er av hardbrent, relativt 

fint, uornert gods, og de forskjellige 

skårene kan stamme fra kokekar eller 

bordkar fra eldre jernalder etter Kr. f. 10 

av skårene er imidlertid dekorert med 

forskjellig type ornering. 

 

C57626/2 består av 29 skår, trolig fra 5 

kar, hvorav 1 er ornert (fig. 14). Skårene 

er fordelt på tre Fnr; 23, 28 og 33, som hver 

representerer forskjellige funnsteder i veggrøften S-

1, Hus I. Leirkaret med ornering er blant skårene i 

F23 som betegner keramikkfunn gjort i østlig 

langvegg. Blant skårene er det 16 bukskår og 1 

randskår av hardbrent, mellomgrovt, lyst gråbrunt 

gods. Dekoren, som er vinkelbord, er på ett bukskår i 

to deler. Vinkelborden avgrenses av en øvre og en 

nedre horisontal fure. Under borden ses et 

vinkelmønster med skålformede groper. 

Vinkelborden kjennes i store deler av jernalderen 

men er mest populær i yngre romertid og 

folkevandringstid (Bøe 1931:216). På samme måte 

forekommer sammenhengende vinkler under skulder 

primært i slutningen av yngre romertid (Bøe 1931: 

215) 

 

Figur 14: Skår med vekseldekor C57626/2 , 

(foto Cf34308_275, fotograf K. Sæther). 

Figur 15: Skår med 

hulkiledekor C57626/6 , 

(foto Cf34308_263, fotograf 

K. Sæther). 
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C57626/6 funnet i grøften S-139 består av 47 skår fra 

det trolig 3 leirkar, hvorav 1 ornert (fig. 15). Leirkaret 

med ornering er representert av 1 randskår, 1 

bunnskår og 7 bukskår av fint, hardbrent, glattet, 

gråsvart gods. Dekoren er funnet på bunnskåret som 

er i to deler, og 1 bukskår. Skårene er ornert med 

hulkiledekor bestående av både skråstilte og 

horisontale furer. De skråstilte furene er ca 0,3 cm i 

brede, og kan være del av en linjegruppe. Det er kun 

én horisontalfure, minst 2 cm bred, og som kan være 

del av en linjebegrensning. Hulkiledekoren gjør seg 

gjeldende på slutten av romertid, og fortsetter i 

mindre utbredt form inn i folkevandringstid, men da i 

slappere utførelse (Bøe 1931:218-219, fig. 171-172, 

125-126).  

 

Hulkiledekor er også funnet blant skårene 

katalogisert under C57626/16. Disse skårene 

består av 8 bukskår renset fram under profil 3 

like ved vestlig veggrøft. Skårene er fra 1 ornert 

leirkar av fint, hardbrent, lys gråbrunt gods (fig. 

16). 1 bukskår i to deler er ornert med 

hulkiledekor bestående av to, lett buede furer.  

 

I tillegg ble det funnet 1 hulkiledekorert 

bukskår C57626/19 under rensing (fig. 17). 

Skåret er av mellomgrovt, hardbrent, lys 

sølvbrunt gods, og er dekorert med to, 

parallelle, vannrette furer, som strekker seg 

over halve skåret i hele dens bredde. Skårets 

overflate fremstår som forvitret som kan 

skyldes at skåret på et tidspunkt var utsatt 

for vind og vær. 

 

C57626/7 funnet i grøften S-140 består av 

10 skår fra det som trolig er ett ornert, lite 

kar med hank. Blant skårene er det 1 

randskår med dekor, 1 hankeskår i to deler, 

1 avskallet bunnskår og 6 bukskår av grov, 

hardbrent, lys rødbrunt gods. Randskåret er 

ornert med neglerifling på avrundet rand 

som har lett, utsvingt leppe (fig.18). 

Neglriflingen på randskåret C57626/7 

ligner dekoren på et lite kokekar fra 

Sporaland i Håland datert til slutten av 

romertid/-begynnelsen av folkevandringstid 

(Bøe 1931:163, fig.256).  

 

C57626/23 består av 1 ornert, skår, funnet i løsmasser fra avdekking. Skåret er 

av mellomgrovt, hardbrent, gråbrunt gods, og er dekorert med tre, skråstilte, 

Figur 18: Hankskår og randskår med 

neglrifling C57626/7 , (foto Cf34308_265, 

fotograf K. Sæther). 
 

Figur 16: Skår med 

hulkiledekor C57626/16 , 

(foto Cf34308_267, 

fotograf K. Sæther). 

Figur 17: Skår dekorert med 

hulkiledekor C57626/19 , (foto 

Cf34308_269, fotograf K. Sæther). 
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neglinntrykk, som trolig er del av skråstilt linjegruppe. Bøe beskriver 

neglinntrykk og rifling som dekorasjonsformer karakteristisk for slutningen av 

yngre romertid og folkevandringstid (Bøe 1931:214-219). 

 

Sintret og brent leire 
3 biter med sintret leire C57626/24 ble funnet i veggrøften S-1, og 1 sintret bit 

C57626/25 er funnet i stolpehullet S-42. Sintring er en tilstand som krever 

temperaturer mellom 900 og 1000 °C (Moltsen 2011). Ved høyere temperaturer 

fortsetter sintringen til materialet blir omdannet til en amorf glassmasse. Slike 

høye temperaturer oppnås normalt i lukkede strukturer slik som ovner, men kan 

unntaksvis forekomme i ildsteder. En brennende, leirklint struktur oppnår 

vanligvis ikke en temperatur på 1100 ˚C eller mer. Til det kreves enten bruk av 

en blåsebelg, en stor mengde brensel, slik som i ovner, eller et materiale som 

brenner ved høye temperaturer, som for eksempel olje/fett.  

 

Det ble påtruffet små biter av rødbrun, brent leire i veggrøften til Hus I, men 

disse ble ikke samlet inn da de var små og slitte. Derimot ble det påtruffet flere 

brente biter av leire (C57626/26) i nedgravningene S-146 og S-169. Enkelte av 

bitene var nevestore, og flere med avtrykk etter gren/kvist, samt enkelte har spor 

etter ruslemming.  

 

5.6 STOLPEHULL 

Den største funnkategorien under utgravningen var stolpehull, som utgjør over 

90 % av det totale antall strukturfunn. I alt ble 161 strukturer registrert som 

stolpehull og herav ble 71 eller 44% undersøkt. Stolpehullene var hovedsakelig 

ovale eller ujevne og forskjellige nyanser av gråbrun. De bestod av leire iblandet 

ulik mengde med humus, og de fleste var iblandet noe kull. Stolpehullene som 

ble undersøkt var lysere i profil og avgrensningen av enkelte var vanskelig å se i 

øvre del av snittet, men ble tydeligere lenger ned. Kun 6 av stolpehullene ble 

avdekket i området for adkomstveien, men disse var like i karakter som de som 

ble avdekket på hovedfeltet med unntak av S-148 som var gråsvart og iblandet 

rødbrun, brent leire. 

 

Stolpehull kan inngå som element i mange forskjellige konstruksjoner: langhus, 

firestolperskonstruksjoner, gjerder, tørkestativer og lignende. I tilfellet 

Sundbyveien 80 kunne 53 av stolpehullene tilknyttes ett av to, tre-skipede 

langhus, Hus I og Hus II, samt en mulig firestolperskonstruksjon. I tillegg hadde 

Hus I tydelig spor etter minst to konstruksjonsfaser, 

 

Hus I og II lå parallelt ved siden av hverandre. Hus I var markert med 

ufullstendige veggrøfter bestående av sørvestlig gavlende, samt store deler av 

vestlig langvegg og deler av østlig langvegg, samt doble stolpehull, trolig etter 

to par takbærende stolperekker. Hus II var kun markert av stolpehull etter 

takbærende stolperekker. Firestolperskonstruksjonen var, som navnet tilsier, 

markert av fire stolpehull som lå blant stolpehullene tilknyttet Hus II. 

 

Stolpehullene ble undersøkt ved snitting som vil si at den ene halvdelen av 

strukturen ble tømt og den tversgående profil som ble lagt i strukturens 

lengderetning ble dokumentert. Snittet tok for seg hele strukturens nedgravning, 
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samt 5-10 cm rundt denne for å sikkert blottlegge sidekanter og bunn. Fyllet 

fjernet fra stolpehullene ble ikke såldet eller hakket. Stolpeavtrykk ble kun 

påtruffet i et fåtall stolpehull. Makroprøver ble derfor konsekvent tatt ut av 

profilveggen gjennom stolpehullet (og ikke stolpeavtrykket) for å sikre like 

forutsetninger i prøveutakningen. I de tilfellene hvor strukturene avtegnet seg 

som mulig to separate stolpehull i plan ble snittet hovedsakelig lagt i deres 

lengderetning for å få best mulig oversikt over eventuelt skjæringspunkt og 

størrelse på de enkelte strukturene. Der hvor skjæringspunkt mellom 

overlappende strukturer var synlig i profil ble dette dokumentert på tegning. 

 

Grøftene ble undersøkt og dokumentert gjennom 7 ”frittstående”, tversgående 

profiler, hvorav 2 befant seg i profilbenk 1. Med unntak av i profil 1 ble det ikke 

gravd under eller til siden for grøftenes nedgravning, i stedet ble de formgravd. 

Det vil si antropogent fyll fra grøftene ble tømt, og de gjenstående grøftene 

konturer/form i undergrunnen ble dokumentert gjennom en 3D-modell. 

Mikromorf ble tatt fra alle profiler og to makroprøver ble tatt fra de påviste 

lagene i grøftene. 

 

 
 Figur 19: Profiler i Hus I (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-

150408SAS. Produsert 04/03.2011, T.B. Nilsen). 

 

Alle oppgitte mål vil være fra senteret av stolpehullet og fra innsiden av 

grøftene, hvis ikke annet er spesifisert. Lengden på langhusene er oppgitt som 

avstanden mellom nordligste og sørligste grindpar. Det er imidlertid en 

minstelengde da det i reglen er en viss avstand fra siste grindpar til gavl. 

Imidlertid er det bar sørgavlen i hus I som kan fastlegges. Den ligger ca 2,5 m 

meter fra siste grindpar i fase 2. Hvis det antas at denne avstanden har hvert 

typisk kan den totale minste lengde av begge huse beregnes.  Grindbredde og 

stolpefagdybde er fremlagt med minste og største mål. Samtlige stolper innenfor 

husområdet er ført opp i tabeller, og i de tilfeller hvor fortolkning er usikker 

diskuteres dette. 
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5.7 HUS I 

Hus I var et tre-skipet langhus orientert nordnordøst-sørsørvest. Det bestod 

hovedsakelig av klare, stolpehull etter takbærende stolper fordelt på seks 

grinder. Siste grindpar i nordøst lå inntil feltkanten/plangrensen, og det 

nordligste paret i fase I var ikke komplett fordi det østlige stolpehull lå uten for 

feltgrensen. Det betyder at husets grunnflate ikke ble komplett avdekket og at 

det kan ha fortsatt med ytterligere grindpar og/eller gavlstolper nord for 

feltgrensen. 

 

Flere av stolpehullene knyttet til takbærende stolper var doble eller mangedoble, 

samt/eller hadde nærliggende stolpehull. I tilfellene hvor stolpehull overlappet 

var det generelt ikke mulig å skille disse i plan. Antallet stolpehull ble ikke gjort 

synlig før under snitting, og selv da var det i de fleste tilfellene umulig å skjelne 

overlappingspunktet stolpehullene imellom. Blant flere av stolpehullene var det 

imidlertid et gjentagende mønster som bestod av ett dypt stolpehull i nord og ett 

grunnere i sør. I de tilfellene hvor stolpehullet ikke var dobbelt eller 

mangedobbelt var det nærliggende stolpehull i sør. Den jevne 

fordelingen/plasseringen og formen på stolpehullene indikerte at disse 

representerte to separate grindparrekker som indikerer minst to forskjellige 

byggefaser, hvor de generelt dype og nordlige stolpehullene er tolket å tilhøre 

fase 1 og de generelt grunnere stolpehullene i sør er tolket å tilhøre fase 2.  

 
FORM TRESKIPET LANGHUS 

Lengde Minst 24 m 

Bredde mellom grøfter Størst 8 m 

Bredde mellom dørstolper 6 m 

Avstand takbærer 
veggstolper 

Størst 1,3 m 

Avstand grind-gavlstolper Størst 2,8 m 

Grindbredde fase 1; 
Grindbredde fase 2; 

2,75 - 3,50 m 
2,73 - 3,50 m 

Stolpefagdybde fase 1; 
Stolpefagdybde fase 2; 

3,50 - 4,40 m 
3,30 - 4,70 m 

Datering Romertid/Folkevandringstid 

Vegg Veggrøft 
             Tabell 5: Sammenfatning av Hus I. 

 

Utformingen på husets sørvestlige gavl og deler av langveggene var markert av 

grøfter som trolig har vært plassert på utsiden av husets vegger. Grøftene indikerte at 

langveggene har vært relativt rette, og gavlen trolig avrundet. Stedvis var grøften 

dobbel hvilket kan avspeile de forskjellige fasene av huset, men i så tilfelle var det 

ikke mulig å se hvilken grøft som tilhørte hvilken fase. Det ble påtruffet 

inngangstolper på innsiden av grøften, til ett par motstilte inngangspartier, midt i 

husets lengderetning. Inngangsstolpene var mange og overlappende, som igjen 

indikerte flere faser. I tillegg ble det avdekket et ildsted (S92) og et mulig ildsted 

(S67) i husets midtakse henholdsvis nord og sør for inngangspartiet. I sørgavlen av 

hus I er det påtruffet flere stolpehull hvorav i det minste to, S2 og S44 ville passe godt 

inn som gavlhjørnestolper i en av husfasene. 
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Figur 20: Hus I, fase 1(Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert 04/03.2011, T.B. Nilsen). 
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5.7.1 STOLPEHULL ETTER TAKBÆRENDE STOLPER, HUS I, FASE 1 

13 stolpehull er tolket som stolpehull etter de takbærende stolpene i Hus I, fase 

1. I plan var alle gråbrune og klart avgrenset mot undergrunnen. Formen i plan 

varierte mellom oval og ujevn. Sistnevnte viste seg etter undersøkelse å skyldes, 

overlapping av to eller flere stolpehull i et begrenset område. 

 

 
Figur 21: Grindpar stolpehull i Hus I markert (foto Cf34308_79, fotograf K. Sæther). 

 
Grindpar  Grindbredde  Grindpar 

1 par Struktur S-89 - - Struktur 1 par 

 Fagdybde 3,70 m  - Fagdybde  

2 par Struktur S-91 3,20 m S-109 Struktur 2 par 

 Fagdybde 3,60 m  3,60 m Fagdybde  

3 par Struktur S-78 3,50 m S-94 Struktur 3 par 

 Fagdybde 4,10 m  4,40 m Fagdybde  

4 par Struktur S-74 3,40 m S-70 
S-160 

Struktur 4 par 

 Fagdybde 3,50 m  3,50 m Fagdybde  

5 par Struktur S-72 3,20 m S-64 Struktur 5 par 

 Fagdybde 3,50 m  3,50 Fagdybde  

6 par Struktur S-40 
S-159 

2,75 m S-131 Struktur 6 par 

Tabell 6: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene i Hus I, fase 1. 

 

Alle seks grindpar i Hus I, fase 1 bestod av minst ett par stolpehull med unntak 

av første grindpar i nordøst som bestod kun av stolpehull S-89. Dessverre var 

parstolpen til S-89 trolig under feltkanten hvor gravemaskinen ikke kom til 

pågrunn av trærne som vokste inntil feltavgrensningen. Plasseringen av de 

øvrige takbærende stolpene var imidlertid såpass jevn at uteblivelsen av ett 

stolpehull i første grindpar ikke har skjult mønsteret stolperekkene opprinnelig 

dannet. Begge de takbærende stolperekkene var lettere konvekse med jevn  
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Figur 22: Profiltegning av stolpehull knyttet takbærende stolper i Hus I, fase 1 (felttegninger: 

K. Sæther, T. Baefverfeld, C. S. R. Eymundsson og K. Loftsgarden. Rentegning: K. Sæther). 
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økning av grindbredden fra begge ender mot 3. grindpar. Fagdybden mellom 

parene var jevn i sørvest og bredest mellom 3. og 4. grindpar hvor også 

inngangsstolpene var plassert. I nordøst var fagdybden litt større enn i sørvest, 

men bortsett fra dette mindre avvik kan konstruksjonen som den er avdekket 

beskrives som nesten symmetrisk i lengderetningen, hvilket taler for at huset 

ikke er lengre enn de avdekkede 6 grindpar. Totalt varierte grindbredden i huset 

mellom 2,75 og 3,50 m, og stolpefagdybden varierte mellom 3,50 og 4,40 m. 

 

Under snitting ble det klart at seks av stolpehullene, S-40/159, S-64/157, S-

70/160, S-72/158, S-91/90 og S-94/95, var doble eller mangedoble. I tilfellet S-

64/157, S-72/158, S-91/90 og S-94/95 kunne dobbeltstolpen tilknyttes en av de 

to fasene ved at de var plassert nord-sør for hverandre, men i tilfellet S-40/S-159 

og S-70/S-160 var stolpehullene sidestilt i øst-vestlig retning. Disse er derfor 

alle tolket å tilhøre fase 1. 
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S-89 49 71  MP35 KP10       - 

S-91 83 37  MP31 KP41  KP51 MP12  49 71 S-109 

S-78 40 97 x MP15 KP47  KP55 MP16  39 85 S-94 

S-74 59 108  MP19 KP20  KP36 
KP38 

MP28 
MP29 

 50 50 S-70 
S-160 

S-72 60 70  MP26 KP12  KP42 MP17  37 70 S-64 

S-40 
S-159 

33 
13 

64 
31 

 MP23 
MP24 

KP16 
KP37 

 KP40 MP21  54 80 S-131 

Tabell 7: Sammenfatning av takbærende stolpehull i Hus I, fase 1. 

 

Stolpehullene tilknyttet fase 1 var generelt brede og dype. Bredde i profil 

varierte mellom 13 og 85 cm, og dybde mellom 31 og 108 cm. Enkelte av de 

dype stolpehullene var gravd ned i blåleire. Sidekanter i profil var ofte ujevne 

pågrunn av flere overlappende stolpehull, men i hovedsak var synlig, og delvis 

synlig sidekant enten skrå eller avrundet, og bunn var i hovedsak avrundet. 

Fyllet i stolpehullene bestod av humusholdig leire, iblandet kull, og i enkelte 

tilfeller ble det påtruffet små mengder varmepåvirket stein. Kun ett av 

stolpehullene hadde stolpeavtrykk synlig i profil. 

 

Det ble ikke påtruffet gjenstandsfunn under snitting av stolpehullene, men noen 

få fragmenter av brent bein C56725/10 ble funnet i toppen av stolpehull S-78 

under fylkeskommunens registrering.  

 

5.7.2 ANALYSERESULTAT FRA MAKROPRØVER TATT FRA STOLPEHULL KNYTTET 

TAKBÆRENDE STOLPEHULL I HUS I, FASE 1 

Det ble analysert 13 makroprøver fra stolpehullene tolket å være knyttet til de 

takbærende stolpene i Hus I, fase 1. 

 
MP.nr. Cnr S-nr. Innhold Korn og frø 

12 57626/130 S-109 1 knop 1 meldestokk, 2 storr, 1 kløver 

15 57626/117 S-78 Ingen funn Ingen funn 
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MP.nr. Cnr S-nr. Innhold Korn og frø 

16 57626/127 S-94 Ingen funn Ingen funn 
17 57626/111 S-64 Ingen funn 5 vassarve, 5 meldestokk, 1 bygg 

19 
57626/115 

S-74 1 aske/leire 
1 bringebærfrø, 1 vassarve, 1 meldestokk, 3 lin-

klengjemaure, 1 tungras, 1 hønsegras, 1 storr 

21 57626/134 S-131 - 7 meldestokk 

23 57626/106 S-40 1 smeltet leire 5 meldestokk 

24 57626/145 S-159 Ingen funn Ingen funn 

26 57626/114 S-72 Ingen funn 2 vassarve, 9 meldestokk, 1 lin-klengjemaure 

28 57626/113 S-70 Ingen funn 3 vassarve, 1 tunrapp 

29 57626/146 S-160 Ingen funn 1 maure, 1 tunrapp, 1 linbendel, 7 vassarve 

31 57626/125 S-91 1 knop 2 storr, 1 kløver 

35 57626/123 S-89 Ingen funn 1 maure, 1 storr 
Tabell 8: Oversikt over analyserte makroprøver fra stolpehull etter takbærende stolper i Hus I, 

fase 1. 

 

Med unntak av et byggkorn i S-64 ble det ikke påtruffet korn i makrofossilene 

fra stolpehullene etter takbærende stolper i Hus I, fase 1. Mangel på korn i 

stolpehull knyttet et langhus er ikke helt uvanlig, men er gjerne forbundet med 

hus som ikke har vært anvendt eller innrettet som typiske beboelseshus 

(Moltsen 2011:9). De ettårige ugressartene meldestokk, vassarve, linbendel, lin-

klengjemaure, tunrapp, hønsegras og kløver indikerer imidlertid at områder 

rundt hustomten trolig var dyrket, omrotet eller antropogent påvirket. Alle er 

urter forbundet med områder hvor det naturlige vegetasjonsdekket er fjernet 

eller annen kulturforstyrret mark. 

 

Enkelte av urtenes nyttefunksjon som mat bør imidlertid ikke overses. Funnet av 

bringebærfrø i en av makroprøvene indikerer at beboerne i huset benyttet seg av 

viltvoksende nytteplanter i nærområdet, og det er høyst trolig at de utnyttet 

flere. Meldestokk og vassarve (hønsegras) betraktes alle i dag som ugress, men 

de har en potensiell nytteverdi som kan ha vært kjent under aktivitetsperioden til 

Hus I. Meldestokk er kjent som matplante både i Norge (Høeg 1976) og Irland 

(Geraghty 1996). Planten kan benyttes som grønnsak, og frøa i tørket tilstand 

kan sås som korn eller lagres og brukes til mat gjennom vinteren (Holmboe 

1925). Vassarve (og hønsegras) kan også spises, men er kanskje bedre kjent som 

botemiddel mot dårlig fordøyelse og irritert hud, samt dyrefôr. Frøene fra 

linbendel kan i likhet med meldestokk spises. 

 

5.7.3 VEDARTBESTEMMELSE OG RADIOLOGISK DATERING AV STOLPEHULL 

KNYTTET TAKBÆRENDE STOLPER I HUS I, FASE 1  

13 kullprøver fra stolpehullene tolket å være knyttet til de takbærende stolpene i 

Hus I, fase 1 har gjennomgått utvidet vedanatomisk analyse, og fire kullprøver 

er radiologisk datert.  

 
KP-
nr. 

Cnr 
S-nr. 

NTNU 
Lab.nr Treslag 

Ukalibrert 
C14-dat. 

Kalibrert C14-
datering, (OxCal.) 

10 
57626/64 

S-89 
TRa-3340 9 stk = 6 hassel, 1 osp, 2 eik. Eik 

datert. 1605±25 
420-530 CalAD 

10 
57626/64 

S-89 
TRa-3341 9 stk = 6 hassel, 1 osp, 2 eik. 

Hassel datert. 1770±30 
240-330 CalAD 

12 57626/55 S-72 TRa-3343 9 stk = 1 bjørk, 4 hassel, 1 furu, 1605±25 425-530 CalAD 
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KP-
nr. 

Cnr 
S-nr. 

NTNU 
Lab.nr Treslag 

Ukalibrert 
C14-dat. 

Kalibrert C14-
datering, (OxCal.) 

3 eik. Hassel datert. 

16 
57626/47 

S-40 
- 10 stk = 1 or, 5 bjørk, 1 hassel, 1 

hagtorn, 2 eik.  - 
- 

20 
57626/56 

S-74 
- 10 stk = 3 bjørk, 2 hassel, 2 furu, 

3 eik.  - 
- 

36 
57626/54 

S-70 
- 10 stk = 3 bjørk, 1 or, 1 ukjent, 1 

furu, 1 hagtorn, 3 eik.  - 
- 

37 
57626/88 

S-159 
- 8 stk = 5 bjørk, 1 hassel, 1 

ukjent, 1 osp.  - 
- 

38 
57626/89 

S-160 
- 10 stk = 4 bjørk, 1 furu, 1 ask, 1 

or, 2 eik, 1 ukjent.  - 
- 

40 
57626/76 

S-131 
TRa-3346 10 stk = 1 furu, 2 eik, 7 selje. Eik 

datert. 1545±25 
535-555 CalAD 

41 
57626/66 

S-91 
- 9 stk = 2 bjørk, 1 hassel, 1 lønn, 

1 furu, 3 eik, 1 ukjent - 
- 

42 57626/52 S-64 - 10 stk = 8 bjørk, 2 eik.  - - 

47 
57626/58 

S-78 
- 10 stk = 1 bjørk, 2 hassel, 1 furu, 

1 eik, 3 ukjent, 2 lønn.  - 
- 

51 
57626/72 

S-109 
- 10 stk = 5 bjørk, 2 hassel, 1 eik, 

2 ukjent.  - 
- 

55 
57626/69 

S-94 
- 8 stk = 1 bjørk, 2 hassel, 2 eik, 1 

or, 2 ukjent.  - 
- 

Tabell 9: Oversikt over analyserte kullprøver fra takbærende stolpehull Hus I, fase 1. 
 

Analysen av kullprøvene viste at eik, bjørk og hassel forekom hyppigst i de 13 

stolpehullene. 

 

 
Figur 23: Oversikt over forekomsten av forskjellige tresorter i stolpehullene etter takbærende 

stolper Hus I, fase 1 (utdrag fra vedanatomisk rapport Mikkelsen 2011:2). 

 

Vedartanalysen kunne i tillegg slå fast at forekomsten av eik var generelt preget 

av tre fra større stammer, og som sådan kunne representere konstruksjonstre fra 

bebyggelsen. Derimot viste flere av bitene av hassel at de stammet fra grener 

eller pinner, som ville være forventet i flettverksvegger (Mikkelsen 2011:6). 
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Figur 24: Dateringsdiagram generert av OxCal som viser alle radiologiske dateringer fra stolpehull 

knyttet til  takbærende stolper i Hus I, fase 1 (Atmospheric data from Reimer et al (2009); OxCal v4.1.5 

Bronk Ramsey (2010): r5). 

 

Samlet sett strekker de radiologiske dateringene fra stolpehullene tolket som 

knyttet takbærende stolper i Hus I, fase 1 seg over et relativt langt tidsrom fra 

240-555 AD, men det dekker det forhold at tre av dateringene nærmest er 

identiske og plasserer husets konstruksjonstid mellom 400 og 555 AD. 

 

5.7.4 STOLPEHULL ETTER TAKBÆRENDE STOLPER, HUS I, FASE 2 

13 stolpehull er tolket som stolpehull etter de takbærende stolpene i Hus I, fase 

2. I plan var stolpehullene gråbrune med noen variasjoner mellom lys og mørk. I 

likhet med stolpehullene tilknyttet fase 1 varierte formen i plan mellom oval og 

ujevn, sistnevnte igjen pågrunn av overlapping av to eller flere stolpehull. 

 
Grindpar  Grindbredde  Grindpar 

1 par Struktur S-88 
S-87 

3,25 m S-153 Struktur 1 par 

 Fagdybde 3,50 m  3,30 m Fagdybde  

2 par Struktur S-90 3,25 m S-93 Struktur 2 par 

 Fagdybde 3,75 m  3,30 m Fagdybde  

3 par Struktur S-77 3,30 m S-95 Struktur 3 par 

 Fagdybde 4 m  4,70 m Fagdybde  

4 par Struktur S-156 3,50 m S-69 Struktur 4 par 

 Fagdybde 3,40 m  3,30 m Fagdybde  

5 par Struktur S-158 3,25 m S-157 Struktur 5 par 

 Fagdybde 3,55 m  (3,90 m) Fagdybde  

6 par Struktur S-39 
S-172 

(2,75 m) (S-132) Struktur 6 par 

Tabell 10: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene i Hus I, fase 2. 
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Figur 25: Hus I, fase 2(Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-

150408SAS. Produsert 04/03.2011, T.B. Nilsen). 
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Figur 26: Profiltegning av stolpehull knyttet takbærende stolper i Hus I, fase 2 (felttegninger: 

K. Sæther, T. Baefverfeld, C. S. R. Eymundsson og K. Loftsgarden. Rentegning: K. Sæther). 
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Alle seks grindpar i Hus I, fase 2 bestod av minst ett par stolpehull med unntak 

av siste grindpar i sørvest som bestod kun av stolpehull S-39, med S-132 som en 

mulig makker i øst. I forhold til fase 1 er plasseringen av stolpehullene i 

grindparene generelt noe uregelmessig. Både i grindpar 3, 4 og 5 var 

stolpehullparene plassert litt skrått for hverandre. I tilfelle grindpar 6 er 

stolpehullet S-132 både skråstilt i forhold til sin makker S-39, og noe mer 

inntrukket mot husets midtakse enn alle de andre stolpehullene. Et bedre og mer 

regelmessig plassert stolpehull i grindpar 6 ville vært litt lenger mot nord og øst, 

men det området, og et eventuelt stolpehull, var skåret av moderne 

dreneringsgrøft. Til tross for avvikene dannet de takbærende stolperekkene 

svakt, konvekse rekker med jevn økning av grindbredden fra begge ender mot 4 

grindpar. Fagdybden var relativt ujevn, da spesielt i østlig stolperekke hvor 

bredden varierte med hele 1,40 m, dobbelt så mye som i vestlig stolperekke. 

Størst fagdybde var i likhet med fase 1 å finne mellom 3. og 4. grindpar hvor 

også inngangstolpene var plassert, men fagdybden i nordøst var litt større enn i 

sørvest. Totalt varierte grindbredden i huset mellom 2,73 og 3,50 m, og 

stolpefagdybden varierte mellom 3,30 og 4,70 m. 
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62 
58 

12 
19 

 MP33 
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KP30 
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 KP32 MP25  19 51 S-153 

S-90 29 10  MP32 KP35  KP39 MP36  15 55 S-93 

S-77 36 9        11 44 S-95 

S-156 30 20  MP20 KP59     16 47 S-69 

S-158 46 22  MP27 KP11  KP29 MP18  24 78 S-157 

S-39 
S-172 

30 
27 

11 
13 

    - -  - - (S-132) 

Tabell 11: Sammenfatning av takbærende stolpehull i Hus I, fase 2. 

 

Under snitting ble det klart at seks av stolpehullene, S-39/172, S-88/87, S-

157/64, S-158/72, S-90/91 og S-95/94, var doble eller mangedoble. I tilfellet S-

157/64, S-158/72, S-90/91 og S-95/94 kunne dobbelstolpen tilknyttes en av de 

to fasene ved at de var plassert nord-sør for hverandre, men i tilfellene S-39/172 

og S-88/87 var stolpehullene sidestilt i øst-vestlig retning. Begge er derfor tolket 

å tilhøre fase 2. 

 

Stolpehullene knyttet til fase 2 var generelt grunnere enn  stolpehullene i fase 1, 

men generelt like brede. Bredde i profil varierte mellom 30 og 78 cm, og dybde 

mellom 9 og 24 cm. Sidekanter i profil ble ofte oppgitt som ujevn da flere 

overlappet, men i hovedsak var synlig, og delvis synlig sidekant avrundet og 

enkelte var skrå. Bunnen av stolpehullene varierte en del, men det var flest 

avrundede, men flat, spiss, skrå og ujevn forekom også. Fyllen i stolpehullene 

bestod av humusholdig leire, iblandet kull, og i enkelte tilfeller ble det påtruffet 

små mengder varmepåvirket stein. Det ble ikke påtruffet noen gjenstandsfunn i 

stolpehullene.  
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5.7.5 ANALYSERESULTAT AV MAKROPRØVER TATT FRA STOLPEHULL KNYTTET 

TAKBÆRENDE STOLPER I HUS I, FASE 2 

Det ble analysert 8 makroprøver fra stolpehullene tolket som knyttet til de 

takbærende stolpene i Hus I, fase 2. 

 
MP.nr. Cnr S-nr. Innhold Korn og frø 

18 
57626/143 

S-157 
1 aske, 1 smeltet 

leire 
1 maure, 6 vassarve, 6 meldestokk, 1 melde, 1 

slåttestorr, 1 høymole 

20 
57626/142 

S-156 
1 brent bein, 1 
smeltet leire 

9 vassarve, 1 maure, 2 meldestokk, 1 storr, 1 
soleie, 1 storkenebb 

25 57626/139 S-153 Ingen funn Ingen funn 

27 

57626/144 

S-158 
1 insekt, 1 brent 
leire, 4 brent fett 

1 østerriksk hør, 1 embryo av spiret korn, 4 
meldestokk, 8 vassarve, 1 lin-klengjemaure, 2 

linbendel 

32 57626/124 S-90 Ingen funn Ingen funn 

33 
57626/122 

S-88 1 brent fett 
1 korn, 1 lin-klengjemaure, 4 vassarve, 1 linbendel, 

1 storr, 1 arve 

34 57626/121 S-87 Ingen funn 1 meldestokk, 1 vassarve, 1 grasstjerneblom, 1 fiol 

36 57626/126 S-93 Ingen funn 1 småsyre 
Tabell 12: Oversikt over analyserte makroprøver fra stolpehull etter takbærende stolper i Hus 

I, fase 2. 

 

I likhet med stolpehullene etter takbærende stolper i Hus I, fase 1 ble det ikke 

påtruffet korn i stolpehullene etter takbærende stolper i Hus I, fase 2 med unntak 

av i et S-158. Kornet er en kornlignende kjerne fra et embryo fra et spiret korn 

(Moltsen 2011:10). Makrofossilanalysen av stolpehullene fra fase 2 indikerer 

derfor det samme som i fase 1 at huset kan ha hatt en annen funksjon enn 

tradisjonelle beboelseshus (Ibid.). 

 

De ettårige ugressartene meldestokk, vassarve, linbendel og lin-klengjemaure er 

også tilstede i makroprøvene, men i litt mindre antall enn i fase 1. Disse antyder 

at området rundt hustomten også i denne fasen var dyrket, omrotet eller på 

annen måte kulturforstyrret. Dette er også indikert av funnene av de flerårige 

plantene småsyre, melde og soleie som ofte er forbundet med eng/beite og 

dyrket mark. Det ble ikke påtruffet bringebærfrø i makroprøvene fra fase 2, men 

dette utelukker ikke at beboerne kan ha utnyttet meldestokk, linbendel og 

vassarve, samt høymole som mat eller lignende. 

 

5.7.6 VEDARTBESTEMMELSE OG RADIOLOGISKE DATERINGER FRA STOLPEHULL 

KNYTTET TAKBÆRENDE STOLPEHULL I HUS I, FASE 2 

8 kullprøver fra stolpehullene tolket å være knyttet til de takbærende stolpene i 

Hus I, fase 2 har gjennomgått utvidet vedanatomisk analyse, og tre av 

kullprøvene er radiologisk datert.  

 
KP-
nr. 

Cnr 
S-nr. 

NTNU 
Lab.nr Treslag 

Ukalibrert 
C14-dat. 

Kalibrert C14-
datering, (OxCal.) 

11 
57626/87 

S-158 
TRa-3342 10 stk = 4 bjørk, 1 furu, 5 eik. 

Eik datert. 1840±25 135-235 CalAD 

29 
57626/86 

S-157 
TRa-3344 10 stk = 1 hassel, 5 eik, 4 or.  Eik 

datert. 1945±35 25-115 CalAD 

30 57626/63 S-88  10 stk = 1 hassel, 4 eik, 1 or, 4   
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KP-
nr. 

Cnr 
S-nr. 

NTNU 
Lab.nr Treslag 

Ukalibrert 
C14-dat. 

Kalibrert C14-
datering, (OxCal.) 

furu.  

32 
57626/82 

S-153 
 10 stk = 3 bjørk, 3 eik, 2 or, 2 

ukjent.    

35 
57626/65 

S-90 
TRa-3345 10 stk = 9 bjørk, 1 ask. Bjørk 

datert. 1540±25 535-560 CalAD 

39 57626/68 S-93  10 stk = 7 hassel, 3 furu.    

44 
57626/62 

S-87 
 10 stk = 4 bjørk, 1 osp, 3 eik, 1 

or, 1 kvist.    

59 57626/85 S-156  10 stk = 4 bjørk, 5 eik, 1 furu.    
Tabell 13: Oversikt over analyserte kullprøver fra takbærende stolpehull Hus I, fase 2. 
 

Analysen av kullprøvene viste at eik, bjørk og furu forekom hyppigst i de 8 

stolpehullene. 

 

 
Figur 27: Oversikt over forekomsten av forskjellige tresorter i stolpehullene etter takbærende 

stolper Hus I, fase 2 (utdrag fra vedanatomisk rapport Mikkelsen 2011:3). 

 

Vedartanalysen viste den samme tendensen blant stolpehullene knyttet fase 2 som 1 

(se kap. 5.7.3).  

 

 
Figur 28: Dateringsdiagram generert av OxCal som viser alle radiologiske dateringer fra stolpehull 

knyttet takbærende stolper i Hus I, fase 2 (Atmospheric data from Reimer et al (2009); OxCal v4.1.5 

Bronk Ramsey (2010): r5). 
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De radiologiske dateringene fra stolpehullene tolket som knyttet til takbærende 

stolper i Hus I, fase 2 strekker seg over et relativt langt tidsrom fra 25-560 AD. 

Mens de to eldste dateringene ligger relativt tett sammen i 1. og 2. århundrede 

AD avviker den siste datering ved å plassere seg i samme tidsrom som 

hovedparten av dateringene knyttet til fase 1.  

 

5.7.7 STOLPEHULL ETTER INNGANGSTOLPER, HUS I 

Mellom grindparene 3 og 4 ble det i øst og vest avdekket 14 stolpehull som er 

tolket å være etter motstilte, par med inngangstolper. I likhet med stolpehullene 

knyttet til takbærende stolper var inngangsstolpehullene ikke til å skille i plan, 

og deres overlappingspunkt i profil var også vanskelig å skjelne. Bredden 

mellom stolpehullene i vest varierte mellom 1,80 og 2,65 m, og i øst mellom 

1,20 og 2,75 m. 

 

 
Figur 29: Profiltegning av stolpehull etter inngangsstolper i Hus I (felttegninger: K. Sæther, 

T. Baefverfeld og C. S. R. Eymundsson. Rentegning: K. Sæther). 
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STOLPEHULL ETTER INNGANGSTOLPER I VESTLIG DEL AV HUS I 
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S-75 22 18     KP54 MP44  34 55 S-76 

S-116 70 20  MP45 KP18    x 18 15 S-161 

S-167 22 16        14 32 S-163 

          14 47 S-164 

          13 23 S-165 

          24 20 S-166 

STOLPEHULL ETTER INNGANGSTOLPER I ØSTLIG DEL AV HUS I 

S-71 30 18 x    KP13 MP39  33 48 S-96 

S-112 34 22  MP43 KP43  KP33 MP38 x 30 70 S-97 

S-162 28 29           
Tabell 14: Sammenfatning av dørstolper i Hus I. 

 

Stolpehullene varierte mye, i profilbredde mellom 15 og 70 cm, og i dybde 

mellom 13 og 34 cm. Sidekanter i profil ble ofte oppgitt som ujevn da flere 

overlappet, men i hovedsak var synlig, og delvis synlig sidekant avrundet, og 

alle med unntak av en hadde avrundet bunn. Fyllen i stolpehullene bestod av 

brungrå, humusholdig leire, iblandet kull, og i enkelte tilfeller ble det påtruffet 

små mengder varmepåvirket stein. 

 

Ett av stolpehullene etter inngangstolpe, S-76, skilte seg ut fra alle andre 

stolpehull tilknyttet Hus I. Stolpehullet var en del av en ujevn samling av seks 

stolpehull etter inngangstolper; S-76, S-161, S-163, S-164, S-165 og S-166. S-

76 skar eller ble skåret av stolpehullet S-161 i vest og S-163 og S-166 i øst.  

 

 
Figur 30: Planegning av S-76, S-161, S-163, S-164, S-165 og S-166, Hus I (felttegninger: C. 

S. R. Eymundsson. Rentegning: K. Sæther). 
 

I likhet med de øvrige stolpehullene bestod S-76 av lys gråbrun, humusholdig 

leire, iblandet noen kullspetter. Stolpehullet skilte seg imidlertid ut ved å bestå 

av flere nevestore, varmepåvirkede stein som lå sentralt i øvre del av strukturen. 

Steinen lå i en litt mørkere og mer humusholdig leire som ble tolket å være et 

stolpeavtrykk med litt ujevne sidekanter og avrundet og 25 cm i bredde. 
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På grunn av de vanskelige forhold var det ikke mulig å påvise noen tidsfølge for 

de mange stolpehull i inngangspartiet. Med utgangspunkt i beliggenheten virker 

det imidlertid sandsynlig at parene S-164/76+116, samt S-96+112 hører til fase 

Ia, mens parene S-161/166+75, samt S-97+71 hører til en mot sør lett forskjøvet 

fase Ib. 

 

 
Figur 31: Tegning av profil B, S-76, S-163 og S-164, Hus I (felttegninger: C. S. R. 

Eymundsson. Rentegning: K. Sæther). 
 

Gjenstandsfunn ble gjort i tre av stolpehullene. I S-71 ble det funnet 

keramikkskår både under utgravningen C57626/4, og under fylkeskommunens 

registrering C57625/5. I S-97 ble et randskår C57626/5 vasket fram fra MP38, 

og i S-161 ble det funnet keramikkskår C57625/3 i toppen av stolpehullet under 

registrering. Makroprøver ble tatt ut av de stolpehullene som var størst og godt 

avgrensede, og kull ble vasket fram fra disse. 

 

5.7.8 ANALYSERESULTAT FRA MAKROPRØVER TATT FRA STOLPEHULL KNYTTET 

DØRSTOLPER I HUS I 

Det ble analysert 5 makroprøver fra stolpehullene tolket å være til knyttet 

inngangsstolper i Hus I. 

 
MP.nr. Cnr S-nr. Strukturtype Innhold Korn og frø 

38 
57626/129 

S-97 
Inngangsstolp

e 
Ingen funn 

Ingen funn 

39 
57626/128 

S-96 
Inngangsstolp

e 
Ingen funn 

1 gress 

43 
57626/131 

S-112 
Inngangsstolp

e 
Ingen funn 

Ingen funn 

44 

57626/116 

S-76 

Inngangsstolp
e 1 fett, brent leire, 1 

smeltet leire, 5 
aske/smeltet leire 

1 bringebærfrø, 4 vassarve, 2 
meldestokk, 1 lin-klengjemaure, 1 

hønsegras, 1 slåttestorr, 1 kløver, 1 
gress, 1 vikke/skolm 

45 
57626/132 

S-116 
Inngangsstolp

e Ingen funn 1 vikke/skolm, 2 vassarve 
Tabell 15: Oversikt over analyserte makroprøver fra øvrige strukturer Hus I. 
 

I likhet med prøvene tatt fra stolpehullene knyttet takbærende stolper ble det 

påtruffet ettårige ugressarter slik som meldestokk, vassarve, lin-klengjemaure, 

hønsegras og kløver i stolpehullene knyttet dørstolper. I tillegg ble det påtruffet 

frø fra nytteplanten bringebær. Funnene forsterker inntrykket av at beboerne har 
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benyttet seg av nyttevekster som kan ha inkludert meldestokk og vassarve, samt 

at området rundt hustomten fortsatt var dyrket, omrotet eller på annen måte 

kulturforstyrret. 

 

I makroprøvene fra stolehullet S-76 ble det påtruffet flere biter av smeltet 

og/eller forglasset leire. Tilstanden til bitene av leire indikerer at de har vært 

utsatt for høy varme, som kan indikere tilstedeværelsen av  ovnskonstruksjoner 

(Moltsen 2011:8). 

 

5.7.9 VEDARTBESTEMMELSE AV KULLPRØVER FRA STOLPEHULL KNYTTET 

DØRSTOLPER I HUS I  

5 kullprøver fra stolpehull tolket å være knyttet til inngangsstolper i Hus I har 

gjennomgått utvidet vedanatomisk analyse. 

 
KP-
nr. 

Cnr 
S-nr. Strukturtype Treslag 

13 
57626/70 

S-96 Inngangsstolpe 
10 stk = 2 lønn, 6 eik, 1 hassel, 1 

furu. 

18 
57626/74 

S-116 
Inngangsstolpe 10 stk = 1 bjørk, 3 hassel, 5 eik, 1 

osp. 

33 
57626/71 

S-97 
Inngangsstolpe 10 stk = 4 bjørk, 2 lønn, 1 furu, 1 

hassel, 2 ukjent. 

43 57626/73 S-112 Inngangsstolpe 10 stk = 3 bjørk, 5 furu, 2 hassel. 

54 
57626/57 

S-76 
Inngangsstolpe 10 stk = 5 bjørk, 1 hassel, 1 

hagtorn, 2 eik, 1 krossved. 
Tabell 16: Oversikt over analyserte kullprøver fra øvrige strukturer Hus I. 

 

Analysen av kullprøvene viste at hassel, bjørk og eik forekom hyppigst i 

stolpehull tilknyttet dører. 

 

5.7.10 VEGGRØFTER/TAKDRYPP, HUS I 

På utsiden av stolpehullene til de takbærende stolpene og inngangstolpene ble 

det avdekket det som i plan så ut som en asymmetrisk, ujevn, sammenhengende, 

u-formet, grøft, orientert nordøst-sørvest. I plan bestod grøften av en 6,70 m 

bred, konveks, kortside (gavlende) i sørvest, med to avrundede hjørner, samt en 

ca 22,7 m lang, lettere konveks, vestlig langside som strakk seg ned til første 

grindpar i nordøst, og en ca 11,7 m lang, lettere konveks, østlig langside som i 

nordøstlig ende buet inn mot nordvest til inngangstolpen S-112. Spor etter 

grøften opphørte i nordøst. Denne uteblivelsen kan være knyttet husets 

konstruksjon, men kan også skyldes dårligere bevaringsforhold i denne enden av 

huset, noe som understøttes av at grøftens dybde gradvis avtok mot nord. Det 

må også bemerkes at en eventuell nordøstlig grøft, i hvertfall gavlende, vil ha 

befunnet seg utenfor plangrensen. Dette er indikert av den nære plasseringen til 

nordøstlig feltkant av stolpehullene i grindpar 1. Den manglende grøft i nordøst 

kan skyldes dårligere bevaringsforhold her, da dyrkningslaget her (øst for profil 

3) var betydelig tynnere (opp til 20 cm tynnere) enn lengre mot vest. 
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Figur 32: Plantegning av utsnitt fra vestlig del av veggrøft S-1, Hus I (felttegning: C. S. R. 

Eymundsson. Rentegning: K. Sæther). 

 

Avgrensningen av grøften i plan var stedvis uklar og ujevn. Kortsiden var 

mellom 1,45 og 0,6 m bred, og bestod av lys gråbrun, humusholdig leire, 

iblandet noen kullbiter. I vestlig hjørne ble det i tillegg avdekket et meget uklart 

avgrenset lag av oransjebrun og gulbrun spettet leire, iblandet litt humus kalt S-

3. Vestlig langside var mellom 2,20 m og 40 cm, og bestod av humusholdig leire 

som i varierende grad var spettet med kull og brent leire. Spesielt vestlig del av 

grøft i sørvest var meget kullholdig og fremstod som kullag iblandet rødbrun, 

brent leire. Østlig langside var mellom 2,40 og 0,10 m bred, og bestod av lys 

gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullspett. 

 

Grøften ble undersøkt ved hjelp av 8 snitt i 7 profilbenker, gravd på tvers av 

grøften. De to første snittene ble gravd i nordøstlige side av profilbenk 1, de 

resterende snittene ble gravd i sørvestlig side av 20 cm brede profilbenker 

hvorav 3 i vestlig langside, 2 i østlig langside og 1 kortsiden (se fig.19). 

Profilene, samt tømming av grøften, viste at den stedvis bestod av to, parallelle 

grøfter. 
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Figur 33: Profiltegning av veggrøft S-1, Hus I (felttegninger: K. Sæther, T. Baefverfeld, C. S. R. 

Eymundsson og G. steinskog. Rentegning: K. Sæther).
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Husets avgrensning mot sør var markert av en 60-150 cm bred grøft med dybde 

som varierte mellom 12 og 4 cm. I begge grøftens avrundede hjørnene kunne det 

i profilbenken observeres at grøften her bestod av to grøfter. I vestlig langside 

kunne de parallelle grøftene spores fram til ca 8 m fra sørvest hvor de etter en 

gradvis sammenslåing ble til én (retning inngangen). I sørvest var det kun 

vestlig grøft som bestod delvis av kullag i toppen. Østlig grøft og nedre del av 

vestlig grøft bestod derimot av lys gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen 

kullspett. Mot nordvest bestod øvre del av veggrøften i varierende grad, dybde 

og bredde av gråbrun, kullholdig, humusblandet leire med spett av rødbrun, 

brent leire, mens nedre del av grøften bestod av gråbrun, humusholdig leire. 

Største dybde var 29 cm. I østlig langside kunne de parallelle grøftene spores ca 

5 m fra sørvest før de ble til én (nær inngangen). De parallelle grøftene var 

imidlertid ikke like godt synlig som i vest. Fyllen i østlig grøft var heller ikke 

variabel som i vest, men homogen som i kortsiden, og bestod av lys gråbrun, 

humusholdig leire, iblandet noen kullspett. Største dybde var 10 cm. Det ble tatt 

mikromorfprøve fra alle profilbenkene (2 fra profilbenk 1), 2 makroprøver ble 

tatt fra vestlig langside i profil 4, og én fra østlig langside i profil 1. Kull ble 

vasket fram fra makroprøvene, samt en kullprøve ble tatt fra kullag i vest under 

utgravning. 

 

Det ble gjort flere funn i grøftene både under utgravningen og fylkeskommunens 

registrering. Funnene gjort i østlig langside var overveiende fra nørdøstlig ende 

som buet inn mot inngangsstolpehullet S-112, mens funnene fra vestlig grøft 

ikke hadde noen merkbar konsentrasjon. 

 
F-nr. C-nr. Rutenr, S-nr, Anr. Gjenstand 

23 
57626/2 1, øst, vest og 

gavl 29 keramikkskår hvorav 2 m/ vinkelbord, 1 randskår 

24 57626/27 1, øst Kvartsflekke (brukket) 

25 og 33 57626/24 1, øst og gavl 3 biter sintret leire 

27 57626/1 1, vest Ten av jern 

28 57626/2 1, vest 10 keramikkskår hvorav 2 randskår 

Funn fra registrering 

1 57625/1 A11 (S-1) 1 keramikkskår 

1 57625/8 A11 (S-1) Brent bein 
Tabell 17: Oversikt over funn gjort i S-1 (se vedlegg for tilveksttekst). 

 

C57626/2 består av 29 skår, trolig fra 5 kar, hvorav 1 ornert. Skårene er fordelt 

på tre Fnr; 23, 28 og 33, som hver representerer forskjellige funnsteder i grøften. 

Skårene under F23 er fra østlig del av grøft, F28 fra vestlig og F33 fra kortsiden 

(gavlende). Leirkaret med ornering er blant skårene i F23 og består ett bukskår i 

to deler med vinkelbord (se kap.5.5.2). I tillegg ble det funnet en ten av jern 

C57626/1 som ikke kan bestemmes nærmere, samt en brukket kvartsflekke 

C57626/27. Det ble dessuten funnet 3 biter med sintret leire C57626/24 hvis 

tilstand indikerer at de har vært utsatt for høy varme. 
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5.7.11 ANALYSERESULTAT FRA MAKROPRØVER TATT FRA 

VEGGRØFT/TAKDRYPP I HUS I 

Det ble analysert 3 makroprøver fra grøftene i Hus I. 

 
MP.nr. Cnr S-nr. Strukturtype Innhold Korn og frø 

52 

57626/92 

S-1 

Vestlig 
veggrøft, øvre 
del, ”kullag” 

13 forglasset leire, 
10 aske, 2 fett, 1 

rhizom 

1 bygg, 2 meldestokk, 1 lin-
klengjemaure, 1 vasspepar, 1 

høymole, 1 gress, 1 
kornblomstfamilien 

53 

57626/93 

S-1 

Vestlig 
veggrøft, 

nedre del, 
”grått lag” 1 smeltet leire 

1 vassarve, 1 høymole, 1 gress, 1 
soleie 

54 57626/94 S-1 Østlig veggrøft Ingen funn 1 soppspore 
Tabell 18: Oversikt over analyserte makroprøver fra øvrige strukturer Hus I. 
 

I likhet med stolpehullene etter takbærende stolper ble det kun påtruffet ett korn 

av bygg i makrofossilprøvene fra grøften i Hus I. Det ble imidlertid påtruffet 

mange av de samme ettårige ugressartene som påtruffet i stolpehullene knyttet 

takbærende stolpehull. Disse omfattet meldestokk, vassarve og lin-

klengjemaure, samt soleie som er en flerårige ugressarter.  

 

I tillegg ble det flere biter av smeltet og/eller forglasset leire i makroprøvene 

som antyder at det har vært en ovn i området. 

 

5.7.12 ANALYSERESULTATER FRA MIKROMORFPRØVER TATT FRA HUS I 

Det ble analysert 3 mikromorfprøver fra grøften. 

Tabell 19: Oversikt over analyserte mikromorf fra S-1. 
 

I Mi2 fra grøft i øst, lag 1 og lag 3 fra henholdsvis Mi1/1 og Mi1/2 i grøft i vest 

ble det mer eller mindre påvist de samme elementene. Prøvene indikerte at 

grøftene var blitt relativt raskt fylt av gjørmete, sedimentær avleiring, trolig 

MI 
nr 

Unr 
Cnr. Kontekst 

Innhold 

1 

1 57626/149 

V grøft, 
profil 1, 
nederst 

Lag 1 (bunn): Jern tom, siltig leire fyll med små partikler av kull fra 
planter og tre, samt jernfosfat-flekket kull. Jernflekket leirefragmenter 
karakterisert av leirete tekstur fra ”leiretråkk” og en gang humøs jord. 
Lag 2 (midten): Tynne lag bestående av kull fra tre og plantefrø, samt 
trolig strå, jernfosfat-flekket kull. Mange fragmenter av avføring, samt 

siltig leire. 

  

2 57626/149 

V grøft, 
profil 1, 
øverst 

Lag 3 (øverst): Jern tom, siltig leire fyll med små partikler av kull fra 
planter og tre, samt jernflekket kull. Jernfosfat- flekket 

leirefragmenter karakterisert av leirete tekstur fra ”leiretråkk” og en 
gang humøs jord. Noe sammenblanding mellom lag 1 og lag 2 i 

overgang mellom disse lag. 
Lag 2 (midten): Tynne lag bestående av kull fra tre og plantefrø, samt 
trolig strå, jernfosfat-flekket kull. Mange fragmenter av avføring, samt 

siltig leire. Rik på plantemateriale og et fragment brent torv. 

2 

 57626/150 
Ø grøft, 
profil 1 

Jern tom, siltig leire fyll med små partikler av kull fra planter og tre, 
samt jernflekket kull. Jernfosfat- flekket leirefragmenter karakterisert 

av leirete tekstur fra ”leiretråkk” og en gang humøs jord. 
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akselerert av nedtramping og tilskudd av kullblandede leirebiter noe som ofte er 

forbundet med sti/vei (Macphail 2011). De avleirede sedimentene bestod av kull 

fra tre og planter, samt kull flekket med jernfosfat sannsynlig knyttet fjøsavfall 

og/eller krøtterstier eller lignende. De indikerte også tilstedeværelsen av humøs 

markoverflate i nærområdet. 

 

Lag 2 forekom kun i vestlig grøft og forekom som lag 2 i både Mi1/1 og Mi1/2. 

Laget innholdt store mengder kull fra både planter og tre, men også brent, 

konstruksjonsleire fra trolig lokalt område bestående av dårlig drenert 

(våtområde) grunn. Mye av kullet var flekket av jernfosfat som indikerer 

fjøsavfall (Macphail 2011). Laget er trolig et resultat av avfallsdeponering av 

kull og brent leire i den vestlige grøften. En annen forklaring er at det er knyttet 

etableringen av et nytt ildsted eller en delvis nedbrenning av husets vegg og tak. 

 

Prøvene antyder at huset har vært plassert i et område med dårlig drenerbar 

grunn, kanskje i nærheten til våtområder. Grøften har blitt gjenfylt hurtig av 

vannpåvirket leire. Dette antyder at grøftene ikke er egentlige veggrøfter, men 

trolig et resultat av takdrypp eller lignende. Fyllen i grøftene ble trolig delvis 

nedtrampet samtidig med avleiring og innholder derfor elementer av humøs 

jord, samt leirete fragmenter fra trolig stier/veier (Macphail 2011:4). De mange 

funnene av jernfosfat-flekket kull er indikatorer av fjøsavfall. Tolkningen er 

blant annet basert på nyere forskning som har påvist bruk av forkullet materiale 

til å suge til seg rennende husdyravfall i langhus (Macphail 2011:5). Denne type 

materiale er også funnet i gjødslede åkre. Materialet i prøvene viser derfor med 

høy sannsynlighet at beboerne i huset bedrev husdyrhold (Ibid.). 

 

5.7.13 ILDSTED, HUS I 

Det ble påtruffet et ildsted S-92 i nordøstlig ende av huset, og et mulig ildsted S-

67 i sørvest. Begge var plassert i husets lengdeakse, det nordlige mellom 2. og 

tredje grind og det sørlige mellom 5. og 6. grind. 

 

S-67 var ujevn, og langstrakt 213x67 cm med klar avgrensning i plan. 

Avgrensning av bunn i profil var imidlertid stedvis uklar. Strukturen bestod av 

mørk, gråbrun, humusholdig leire, iblandet en del kull i toppen, men lysere og 

mye mindre kullblandet mot bunn. Iblandet noe varmepåvirket stein. Størst 

dybde i profil 25 cm. Makroprøve, MP37, ble tatt i profil, og kull ble vasket 

fram fra denne, KP17. 

 

 
Figur 34: Profiltegning av ildsted S-67, Hus I (felttegning: T. Baefverfeld. Rentegning: K. 

Sæther). 
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S-92 hadde ujevn, rektangulær form 50x45 cm, og var klart avgrenset i plan og 

profil, 9 cm dyp. Strukturen bestod hovedsakelig av et kullag, iblandet noen få 

varmepåvirkede stein i vestlig halvdel, og litt rødbrun, brent leire. Et mulig 

stolpehull ble påtruffet under kullaget i vest, som bestod av meget kullblandet, 

litt humusholdig leire. Kullprøve, KP2, ble tatt under utgravning. 

 

 
Figur 35: Profiltegning av ildsted S-92, Hus I (felttegning: C. S. R. Eymundsson. Rentegning: K. 

Sæther). 
 

5.7.14 ANALYSERESULTAT FRA MAKROPRØVER TATT FRA ILDSTED I HUS I 

Det ble analysert 1 makroprøver mulig ildsted S-67 i Hus I. 

 
MP.nr. Cnr S-nr. Strukturtype Innhold Korn og frø 

37 57626/112 S-67 Ildsted? Ingen funn 1 knollet hestehavre, 1 vassarve 
Tabell 20: Oversikt over analyserte makroprøver fra øvrige strukturer Hus I. 
 

Det ble påtruffet ett knoll av knollet hestehavre i ildstedet S-67. Knollet er en 

mer sjelden variant av alminnelig hestehavre, og blir gjerne funnet i graver og 

hus fra jernalderen (Moltsen 2011:9). I sistnevnte tilfelle ofte forkullet sammen 

med husholdningsavfall. Det er usikkert hva knollen kan ha blitt brukt til, men 

de forekommer i dansk materiale ofte i hus hvor funksjonen har vært en annen 

en tradisjonelt beboelseshus (Moltsen 2011:10). I tillegg ble det funnet spor etter 

vassarve som også er funnet i flere av de andre strukturene knyttet huset. 

 

5.7.15 VEDARTBESTEMMELSE AV KULLPRØVER FRA ILDSTED I HUS I 

2 kullprøver fra ildsted tolket å være knyttet Hus I har gjennomgått utvidet 

vedanatomisk analyse. 

 
KP-
nr. 

Cnr 
S-nr. Strukturtype Treslag 

2 57626/67 S-92 Ildsted 10 stk = 9 lønn, 1 eik. 

17 
57626/53 

S-67 Ildsted 
10 stk = 5 bjørk, 1 or, 3 furu, 1 

hassel. 
Tabell 21: Oversikt over analyserte kullprøver fra øvrige strukturer Hus I. 

 

Analysen av kullprøvene viste at lønn og bjørk forekom hyppigst i ildstedene. 
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5.7.16 STRUKTURER MED MULIG TILKNYTNING TIL HUS I 

Det ble ikke påtruffet stolpehull i grøftene, men stedvis var det stolpehull inntil 

grøften både på innsiden og utsiden. De nærliggende stolpehullene var 

imidlertid ikke jevnt fordelt langs eller ved grøftene, noe som ville vært 

forventet av veggstolper. Unntaket var 10 staurhull, fordelt på rader med 5, på 

utsiden av grøften, motstilt litt sørvest for husets innganger. Staurhullene hadde 

litt ulik bredde seg imellom 40-60 cm, men radene var relativt like i lengde 

mellom 2 og 2,20 m. Staurhullene på vestlig side ble snittet, og de viste seg å 

hovedsakelig være avrundede og mellom 8-13 cm i dybde. Det er usikkert hva 

disse radene kan stamme fra, men deres mange likhetstrekk og plassering 

antyder en tilnytting til Hus I. 

 

På innsiden av grøften i hvert avrundede hjørne ble det påtruffet stolpehull. Et 

stolpehull S-2 i vestlig hjørne, og to, hvorav én dobbelstolpe, S-43/168 og S-44, 

ble avdekket i øst. Stolpehullene var meget like dem som ble tolket å være 

tilknyttet takbærende stolper med unntak av S-2 som hadde et begrenset kullag i 

toppen, iblandet litt brent bein C57626/28. S-168 var kun 8 cm dypt, men de 

andre stolpehullene var mellom 26 og 58 cm dype. Disse stolpehull er 

sannsynligvis spor etter gavlstolper og da antakelig i fase Ib da S-2 og S-44 

ligger symmetrisk med samme avstand (3m) fra siste takbærende stolpepar i 

denne konstruksjon (S-39 og S-132). 

 

5.8 HUS II 

Hus II var et tre-skipet langhus orientert nordnordøst-sørsørvest. Det bestod 

hovedsakelig av klare, takbærende stolpehull fordelt på tre til fire grinder. Det 

mulige nordligste grindpar er ukomplet. Det erkjente stolpehullet S-84 i den 

østlige rekken lå ca. 2,5 m fra utgravningskanten, mens det fra den uerkjente 

vestlige stolpe ville vært 3,75 m til kanten, noe som antyder at det er lite 

sandsynlig at huset fortsetter nord for gravningskanten. Selv om det var flere 

stolpehull i området kunne spor etter husets vegger, ildsted eller dører ikke med 

sikkerhet påvises. 

 
FORM TRESKIPET LANGHUS 

Lengde Minst 11,60 m 

Bredde Minst 3,30 m 

Grindbredde 2,80 – 2,60 m 

Stolpefagdybde 4,60 – 2,20 m 

Datering Romertid/Folkevandringstid 

Vegg Ingen spor 
             Tabell 22: Sammenfatning av Hus II. 

 

5.8.1 STOLPEHULL ETTER TAKBÆRENDE STOLPER, HUS II 

9 stolpehull er tolket som stolpehull etter takbærende stolper i Hus II. I plan var 

alle gråbrune og hovedsakelig, klart avgrenset mot undergrunnen. Formen i plan 

varierte mellom oval og ujevn. Sistnevnte skyldes overlapping av to stolpehull. 

 

Alle fire grindpar i Hus II 1 bestod av minst ett par stolpehull med unntak av 

første grindpar i nordøst som kun bestod av dobbelstolpehullet S-85/S-84. 
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Området hvor man kunne vente å finne parstolpen til S-85/S-84 ble grundig 

undersøkt ved rensing, men stolpehullet ble ikke funnet. Begge de takbærende 

stolperekkene var noe ujevne, et inntrykk som ble skapt av at stolpehullene i 3. 

og 4. grindpar stod litt lenger mot øst enn stolpehullene i de foregående 

grindparene. Det ujevne inntrykket ble også forsterket ved at stolpehullene i 

grindpar 4 stod noe skjevt i forhold til hverandre, noe som er godt illustrert av 

fagdybden, som er 35 cm større i vest. Fagdybden mellom parene steg mot 

nordøst og var størst mellom 1. og 2. grindpar. Grindbredden gjenspeilte ikke 

fagdybdens mønster, men var i stedet bredest i sørvest. Totalt varierte 

grindbredden i huset mellom 2,60 og 2,80 m, og stolpefagdybden varierte 

mellom 2,20 og 3,75 m. 

 

 
Figur 36: Grindpar stolpehull i Hus II markert (foto Cf34308_88, fotograf K. Sæther). 
 

Et av stolpehullene var dobbelt, S-18/ S-17, og to stolpehull S-85 og S-84 lå 

meget nærme hverandre, og S-122 som er tolket som en del av hus III kunne 

alternativt oppfattes som utskifting av S-15. Bredde i profil varierte mellom 19 

og 67 cm, og dybde mellom 12 og 35 cm. Enkelte av de dype stolpehullene var 

gravd ned i blåleire. Sidekanter i profil var stedvis uklare, men var som oftest 

buet, og bunn var i hovedsak avrundet. Fyllen i stolpehullene bestod av 

humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. Kun et av stolpehullene, S-17, hadde 

stolpeavtrykk synlig i profil. I profil så det ut som om S-17 skar S-18, hvilket er 

merkelig da S-17 ligger mest naturlig i forhold til vestlige stolperekke og S-18 

derfor har den naturlige plassering til en utskiftning. 

 
Grindpar  Grindbredde  Grindpar 

1 par Struktur - - S-85 
S-84 

Struktur 1 par 

 Fagdybde   3,70 m Fagdybde  

2 par Struktur S-15 2,70 m S-83 Struktur 2 par 

 Fagdybde 3,75 m  3,75 m Fagdybde  

3 par Struktur S-18 
S-17 

2,60 m S-20 Struktur 3 par 

 Fagdybde 2,55  2,20 m Fagdybde  

4 par Struktur S-7 2,80 m S-27 Struktur 4 par 
Tabell 23: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene i Hus II. 
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Figur 37: Hus II (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert 04/03.2011, T.B. Nilsen). 
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Figur 38: Profiltegning av stolpehull knyttet takbærende stolper i Hus II (rentegning: K. 

Sæther). 
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S-n
r. 

-       KP56 
KP5 

MP9 
MP1 

 12 
22 

19 
58 

S-85 
S-84 

S-15 43 28 x MP3 KP61  KP19 MP4  25 67 S-83 

S-18 
S-17 

80 
70 

24 
28 

 MP14 
MP13 

KP50 
KP53 

 KP48 MP10  35 62 S-20 

S-7 60 21  MP8 KP52  KP49 MP11  25 64 S-27 
Tabell 24: Sammenfatning av takbærende stolpehull i Hus II. 

 

Det var mye stolpehull i området til hus II, men de lå ikke i et mønster som 

sannsynliggjorde tilknytting til hus II. På samme måte er det usikkert om huset 

er en tresetter, firesetter eller enda lengre. 
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Det ble ikke påtruffet materialfunn under snitting av stolpehullene, men ett 

keramikkskår C56725/3 ble vasket fram fra MP3. Makroprøver ble tatt ut av alle 

stolpehullene, og kull ble vasket fram fra disse. 

 

5.8.2 ANALYSERESULTATER FRA MAKROPRØVER TATT FRA STOLPEHULL 

KNYTTET TAKBÆRENDE STOLPER I HUS II 

Det ble analysert 9 makroprøver fra stolpehullene tolket å være knyttet til de 

takbærende stolpene i Hus II. 

 
MP.nr. Cnr S-nr. Innhold Korn og frø 

1 57626/119 S-84 Ingen funn Ingen funn 

3 57626/97 S-15 Ingen funn 1 vassarve, 1 storr 

4 57626/118 S-83 1 smeltet leire Ingen funn 
8 57626/96 S-7 Ingen funn Ingen funn 
9 57626/120 S-85 Ingen funn Ingen funn 

10 57626/100 S-20 Ingen funn Ingen funn 
11 57626/101 S-27 Ingen funn Ingen funn 
13 57626/98 S-17 Ingen funn Ingen funn 
14 57626/99 S-18 Ingen funn Ingen funn 

Tabell 25: Oversikt over analyserte makroprøver fra stolpehull etter takbærende stolper i  Hus 

II. 
 

Det var meget få funn i makrofossilprøvene fra stolpehullene etter takbærende 

stolper fra Hus II. Analysen indikerer derfor en annen funksjon av huset enn 

beboelseshus. En mulig tolkning er at huset kan ha vært en fjøs (Moltsen 

2011:11). 

 

Vassarve er en ettårig uggressart som ble påtruffet i makroprøven fra S-15. 

Ugresset er forbundet med dyrket mark, omrotet eller antropogent påvirket 

mark, og har egenskaper som nytteplante. Funnet er imidlertid for lite til å kunne 

basere en mulig tolkning. 

 

5.8.3 VEDARTBESTEMMELSE OG RADIOLOGISK DATERING HUS II 

9 kullprøver fra stolpehullene tolket å være knyttet til de takbærende stolpene i 

Hus II har gjennomgått utvidet vedanatomisk analyse, og tre av kullprøvene er 

radiologisk datert. 

 
 

KP-
nr. 

Cnr 

S-nr. 

NTNU 
Lab.nr 

Treslag 
Ukalibrert 
C14-dat. 

Kalibrert C14-
datering, (OxCal.) 

5 

57626/60 

S-84 

- 10 stk = 2 bjørk, 1 
hagtorn, 3 eik, 1 lønn, 

3 or. - 

- 

19 
57626/59 

S-83 
- 10 stk = 5 bjørk, 2 

hassel, 1 eik, 2 furu. - 
- 

48 
57626/41 

S-20 
- 10 stk = 7 eik, 2 or, 1 

ukjent. - 
- 

49 57626/42 S-27 - Ikke kull - - 

50 57626/40 S-18 - 6 stk = 1 or, 3 ukjent, 2 - - 
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KP-
nr. 

Cnr 

S-nr. 

NTNU 
Lab.nr 

Treslag 
Ukalibrert 
C14-dat. 

Kalibrert C14-
datering, (OxCal.) 

furu. 

52 
57626/37 

S-7 
TRa-3347 10 stk = 4 bjørk, 1 or, 4 

furu, 1 eik. Or datert. 1620±25 
415-440 CalAD 

53 
57626/39 

S-17 
- 10 stk = 4 bjørk, 5 eik, 

1 ukjent. - 
- 

56 
57626/61 

S-85 
TRa-3348 9 stk = 4 bjørk, 4 eik, 1 

ukjent. Eik datert. 1715±25 
265-390 CalAD 

61 

57626/38 

S-15 

TRa-3349 10 stk = 4 bjørk, 4 
hassel, 1 furu, 1 eik. Eik 

datert. 1655±25 

395-425 CalAD 

Tabell 26: Oversikt over analyserte kullprøver fra takbærende stolpehull Hus II. 
 

Analysen av kullprøvene viste at eik, bjørk og furu forekom hyppigst i de 9 

stolpehullene. 

 

 
Figur 39: Oversikt over forekomsten av forskjellige tresorter i stolpehullene etter 

takbærende stolper Hus II (utdrag fra vedanatomisk rapport Mikkelsen 2011:5). 

 

 
Figur 40: Dateringsdiagram generert av OxCal som viser alle radiologiske dateringer fra 

stolpehull knyttet takbærende stolper i Hus II (Atmospheric data from Reimer et al (2009); 

OxCal v4.1.5 Bronk Ramsey (2010): r5). 

 

De radiologiske dateringene fra stolpehullene knyttet takbærende stolper i Hus 

II, strekker seg over et tidsrom fra 265-440 AD. 
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5.9 HUS III 

Blant stolpehullene til Hus II ble det avdekket fire stolpehull, S-16, S-21, S-122 

og S-128, som ikke kunne tilknyttes langhuset, men som på bakgrunn av deres 

plassering kan være fra en mulig firestolperskonstruksjon. Stolpehullene lå litt 

skeivt i forhold til hverandre, slik at hvis man tenker seg at stolpehullene har 

utgjort et hjørne hver i konstruksjonen, så må den ha vært trapesformet. 

 

 
Figur 41: Firestolperskonstruksjon (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000-150408SAS. Produsert 04/03.2011, T.B. Nilsen). 
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Stolpehullpar  Bredde  Stolpehullpar 

1 par Struktur S-16 3,28 m S-122 Struktur 1 par 

 Fagdybde 4,22 m  3,90 m Fagdybde  

2 par Struktur S-21 4 m S-128 Struktur 2 par 
Tabell 27: Bredde mellom stolpehullparene i firestolperskonstruksjon. 

 

Den ulike bredden mellom stolpehullene bidrar til at tolkningen er noe usikker. I 

tillegg er ingen av stolpehullene snittet, slik at det er uvisst om de delte 

likhetstrekk som kunne indikere samtidighet. De var alle imidlertid godt 

avgrenset i plan, de var gråbrune i farge, og de bestod alle av humusholdig leire, 

iblandet kullstøv, som var svært likt stolpehullene knyttet Hus II. 

5.10 NEDGRAVNINGENE S-146, S-169 OG S-170  

Tre, sidestilte, og delvis overlappende groper S-146, S-169 og S-170, ble 

avdekket i området for adkomstveien. Disse kunne ikke skilles i plan, men ble 

først oppdaget under snitting av det som i plan fremstod som en ujevn, 

rektangulær struktur 2,80x1,34 m. I plan bestod strukturen av rødbrun, litt 

klebrig, brent leire i sør, lag 2, som i avgrensningen var gulbrun og spettet, lag 

3. Resten av strukturen bestod av lag 1, gråbrun, humusholdig leire, spettet med 

kullbiter spesielt i øst. 

 

 
Figur 42: Plan S-146, S-169 og S-170 (foto Cf34308_61, fotograf K. Sæther). 

 

 
Figur 43: Plantegning av strukturene S-146, S-169 og S-170 (felt –og rentegning: K. Sæther). 
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I profil var lag 2 ca 8 cm dypt og det skar øvre vestlig del av gropen S-146. 

Laget hadde ujevn avgrensning mot vest mot lag 3 som bestod av 

sammenblandet undergrunn og rødbrun, brent leire. 

 

S-146 hadde klar 

avgrensning i profil, 

unntatt i øvre del av 

østlig avgrensning 

hvor strukturen 

overlappet gropen S-

169 og 

avskjæringspunktet 

dem i mellom ikke 

var til å skjelne. Den 

hadde avrundet bunn 

og sidekanter, og var 

38 cm dyp. I gropens 

øvre 20 cm ble det 

påtruffet små og 

store brente biter av 

leire, enkelte med 

stokk-/kvistavtrykk. 

Bitene lå i lag 1. Mellom 10 og 20 cm ned i gropen ble det avdekket deler av en 

sirkelformet steinlegning minst 60x40 cm, bestående av steiner som var drøyt 

20x20 cm store. Steinene fortsatte inn i profilen og ble ikke fullstendig 

avdekket. Steinene var hovedsakelig dekket av lag 1, men lå i lag 4 som 

avgrenset bunnen av nedgravningen, og bestod av meget kompakt og hard, 

gråbrun, humusholdig sandblandet leire, iblandet spett av rødbrun, brent leire og 

brunoransjespett av jernutfelling. Vann piplet fram i bunnen av struktur under 

utgravning. 

 

 
Figur 45: Plantegning av strukturene S-146 og S-170, 20 cm ned i snittet (felt –og rentegning: 

K. Sæther). 
 

Figur 44: Steinlegning i S-146 (foto Cf34308_99, fotograf K. 

Sæther). 
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S-169 hadde klar avgrensning i profil, men øvre del av vestlig avgrensning hvor 

strukturen overlappet gropen S-146 og avskjæringspunktet dem i mellom ikke 

var til å skjelne. Den hadde avrundet bunn og sidekanter, og var 35 cm dyp. De 

øvre ca 24 cm bestod av lag 1, og i dette laget ble det også påtruffet noen få, 

små og store brente biter av leire, enkelte med stokk-/kvistavtrykk. Bunn av 

struktur var meget kompakt og hard, gråbrun, humusholdig, sandblandet leire, 

iblandet kullbiter og brunoransjespett med jernutfelling, lag 6. 

 

S-170 ble ikke oppdaget før profilet til S-169, som lå inntil, og nordøst for S-

170, ble ferdig avdekket. Da gjenstod det fortsatt en klart avgrenset struktur (S-

170) i bunn av snittegropa med klar avgrensning mot S-146 i vest. Bunn av 

struktur var flat og østlig del var avgrenset av grunnfjell, dybde var ca 46 cm. 

Øvre del av S-170 bestod av lag 1, og i dette laget ble det også påtruffet små og 

store brente biter av leire, enkelte med stokk-/kvistavtrykk. Bunn av 

nedgravning var meget kompakt og hard, gråbrun, humusholdig, sandblandet 

leire, iblandet kullbiter og brunoransjespett med jernutfelling som var iblandet 

enkelte små, oppsmuldrede spett med brent bein, lag 5. 

 

 
Figur 46: Profil S-146 og S-169 (foto Cf34308_146, fotograf K. Sæther). 

 

 

 
Figur 47: Profil gjennom strukturene S-146 og S-169 (felt –og rentegning: K. Sæther). 
 

Under utgravning ble det kun gjort funn av enkelte små brente beinfragmenter 

som ikke ble samlet inn fordi de var så små og oppsmuldret at det ikke lot seg 

gjøre. Enkelte små, beinfragmenter C57626/29-30 ble imidlertid vasket fram fra 

MP50 og 51 fra henholdsvis S-169 og S-146. Disse er ikke blitt artsbestemt. 

 
C-nr. S-nr Kontekst Gjenstand 

57626/26 146/169 Snitting, øvre 20cm Brent leire 

57626/29 146 Vasket fram fra MP51 + funnet under utg Brent bein 

57626/30 169 Vasket fram fra MP50 Brent bein 
Tabell 28: Oversikt over funn gjort i gropene S-146, S-169 og S-170 (se vedlegg for 

tilveksttekst). 
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I tillegg til de brente beina ble det påtruffet en del brente biter av leire 

C57626/26. Enkelte av bitene har avtrykk etter kvist eller grein, samt enkelte har 

en tilsynelatende jevnet og ruslemmet ytterkant (se også kap. 5.5.2). Avtrykkene 

indikerer at leiren trolig har fungert som leirklining, smurt over flettverk. 

Ruslemming er imidlertid uvanlig på flettverk, men heller forbundet med 

keramikk som har høyere estetiske krav. 

 

Det ble tatt ut makroprøve fra alle gropene, og det ble vasket fram kull fra disse.  

 
MP.nr. Cnr S-nr. Innhold Korn og frø 

49 57626/148 S-170 Glimmer Ingen funn 

50 57626/147 S-169 2 smeltet leire, 2 fett 1 vassarve 

51 57626/138 S-146 Ingen funn Ingen funn 
Tabell 29: Oversikt over funn gjort i gropene S-146, S-169 og S-170 (se vedlegg for 

tilveksttekst). 

 

Det ble gjort få funn i makroprøvene fra nedgravningene, som gjør det 

vanskelig å avgjøre deres funksjon (Moltsen 2011:12). Smeltet leire kan knyttes 

til ovn, men mengden er så liten at det kan være ”bakgrunnstøy” tilkommet 

strukturen fra et ovnanlegg i nærområdet.  

 

5.11 GRØFTER 

Tre grøfter S-139, S-140 og S-143, ble avdekket i området for adkomstveien. 

Grøftene ble ikke fullstendig avdekket, men fortsatte under sørvestlig feltkant. 

Under avdekking strakte grøftene S-139 og S-140 seg gjennom hele det 

flateavdekkede området, men under gjenrensing noen dager senere etter mye 

regn var det ikke mulig skille ut grøftene fra undergrunnen lenger enn til det 

som er innmålt på kartene. 

 

S-139 og S-140 var begge orientert nordøst-sørvest, og lå parallelt i forhold til 

hverandre med en avstand på mellom 60 og 70 cm. Begge hadde avrundede 

sidekanter og avrundet bunn i profil, mellom 10 og 11 cm i dybde, de var fylt 

med mørk gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullbiter, samt en del 

keramikk (C57626/6-7). 

 
C-nr. S-nr Strukturtype Kontekst Gjenstand 

57626/6 
139 Grøft 

Rensing, samt 
snitting 

47 keramikkskår hvorav 3 m/dekor, 3 
randskår, 1 bunnskår 

57626/7 
140 Grøft 

Rensing, samt 
snittinging 

10 keramikkskår, hvorav 1 m/ dekor, 2 
hankskår, 1 bunnskår 

Tabell 30: Oversikt over funn gjort i gropene S-139 og S-140 (se vedlegg for tilveksttekst). 

 

C57626/6 består av 47 skår fra trolig 3 leirkar, hvorav 1 ornert. Dekoren er 

funnet på ett bunnskår i to deler, og 1 bukskår. Skårene er ornert med 

hulkiledekor bestående av både skråstilte og horisontale furer (se kap. 5.5.2). 

 

C57626/7 består av 10 skår fra det som trolig er ett ornert, lite kar med hank. 

Blant skårene er det 1 randskår med dekor og 1 hankeskår i to deler. Randskåret 
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er ornert med neglerifling på avrundet rand som har lett, utsvingt leppe (se kap. 

5.5.2). 

 

S-143 var orientert nord-sør. Den hadde, i likhet med de andre to grøftene, 

avrundede sidekanter og bunn i profil, men grøften var dypere, 18 cm, og den 

var fylt med litt løs, mørk gråbrun, mørk gulbrunspettet, humusholdig leire, 

iblandet noen kullbiter. Det ble ikke funnet keramikk i grøften. 

 

Makroprøver ble tatt fra alle grøftene, og kull vasket fram fra disse.  

 
MP.nr. Cnr S-nr. Innhold Korn og frø 

55 57626/135 S-139 2 aske/smeltet leire, 2 magnetisk jern 1 vassarve 

56 57626/136 S-140 Ingen funn Ingen funn 
57 57626/137 S-143 Ingen funn Ingen funn 

Tabell 31: Analyseresultat av amkroprøver tatt fra gropene S-139 og S-140 (se vedlegg for 

tilveksttekst). 

 

I makroprøvene tatt fra grøftene var det fremvaskede kullet overveiende 

skarpkantet, noe som tyder på at det har ligget beskyttet mot mekanisk slitasje. I 

tilfelle hvor grøfter er tolket å representere kjerrespor eller lignende på vei er 

kullet slitt og avrundet (Moltsen 2011:11). Dette indikerer at grøftene ikke 

stammer fra en slik bruk. Funnet av litt smeltet leire, samt magnetisk jernslagg i 

S-139 kan imidlertid stamme fra en ovn, men jernet kan også stamme fra 

myrmalm i torv som kan være brent på lokaliteten (Moltsen 2011:11). 

 

5.12 ALLE DATERINGER FRA LOKALITETEN 

Til sammen ble 10 kullprøver fra stolpehull knyttet Hus I og II radiologisk 

datert. 

 
KP-
nr. 

Cnr 
S-nr. 

Hus/fase NTNU 
Lab.nr 

Ukalibrert C14-
dat. 

Kalibrert C14-
datering, (OxCal.) 

10 57626/64 S-89 Hus I/1 TRa-3340 1605±25 420-530 CalAD 

10 57626/64 S-89 Hus I/1 TRa-3341 1770±30 240-330 CalAD 

11 57626/87 S-158 Hus I/2 TRa-3342 1840±25 135-235 CalAD 

12 57626/55 S-72 Hus I/1 TRa-3343 1605±25 425-530 CalAD 

29 57626/86 S-157 Hus I/2 TRa-3344 1945±35 25-115 CalAD 

35 57626/65 S-90 Hus I/2 TRa-3345 1540±25 535-560 CalAD 

40 57626/76 S-131 Hus I/1 TRa-3346 1545±25 535-555 CalAD 

52 57626/37 S-7 Hus II TRa-3347 1620±25 415-440 CalAD 

56 57626/61 S-85 Hus II TRa-3348 1715±25 265-390 CalAD 

61 57626/38 S-15 Hus II TRa-3349 1655±25 395-425 CalAD 
Tabell 32: Oversikt over analyserte kullprøver fra utgravningen. 
 

Dateringene faller innenfor et langt tidspenn som strekker seg fra 25-560 AD. 

Det lange tidspennet faller innenfor tre tidsperioder innenfor tidsepoken 

jernalderen. Med bakgrunn i de siste ca. 60 års forskning kan periodene inndeles 

slik (Hansen 1992); 

 

 Eldre romersk jernalder: 1-150/160 AD. 

 Yngre romersk jernalder: 150/160-350/400 AD. 
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 Folkevandringstid: 350/400-520/530 AD. 

 Merovingertid: 520/530-750 AD. 

 

Det vil si at de radiologiske dateringene fra Fagerli tilsvarer eldre romersk 

jernalder-tidlig merovingertid. 

 

 
Figur 48: Dateringsdiagram generert av OxCal som viser alle radiologiske dateringer fra 

utgravningen på Fagerli (Atmospheric data from Reimer et al (2009); OxCal v4.1.5 Bronk 

Ramsey (2010): r5). 

 

Dateringene fordeler seg relativt jevnt gjennom periodene som indikert av 

dateringsdiagrammet generert i dateringsprogrammet OxCal, men den viser også 

en tydelig konsentrasjon av dateringer til tidsrommet 400-600. Fordelingen av 

dateringene indikerer dermed at aktiviteten på lokaliteten trolig begynte i eldre 

romersk jernalder og fortsatte og intensiverte i periodene folkevandringstid og 

tidlig merovingertid.  

 

Det er imidlertid vanskeligere å se ut i fra hvert enkelt dateringsresultat hvilken 

av fasene i Hus I som kan tilhøre hvilken periode av aktivitet. Dette er fordi en 

datering i hver fase er sterkt avvikene fra de øvrige. Strukturene og dateringene 

det gjelder er dateringen av hassel fra stolpehull S-89 i fase 1 som er en del eldre 

enn de tre andre dateringene fra samme fase, og dateringen av bjørk fra 

stolpehull S-90 i fase 2 som er en del yngre enn de to andre dateringene fra 

samme fase. Når man presenterer de radiologiske dateringene fra Hus I (7 stk) i 

dateringsdiagrammet generert av OxCal fordeler imidlertid dateringene seg i to 
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klare faser, en til perioden 25-330 AD som tilsvarer romersk jernalder, og en til 

420-560 AD som tilsvarer folkevandringstid/begynnelsen av merovingertid. I 

tillegg viser diagrammet at det er en overvekt av dateringer fra strukturer knyttet 

fase 2 i den yngste aktivitetsfasen, og en overvekt av dateringer fra strukturer 

knyttet fase 1 i den yngste aktivitetsfasen. 

 

 
Figur 49: Dateringsdiagram generert av OxCal som viser alle radiologiske dateringer av 

stolpehull knyttet takbærende stolper i Hus I (Atmospheric data from Reimer et al (2009); 

OxCal v4.1.5 Bronk Ramsey (2010): r5). 

 

Dateringsdiagrammets fordeling i to faser samsvarer med observasjonene gjort 

under utgravningen. De to avvikene dateringene fra hver fase kan imidlertid 

indikere at tolkningen knyttet enkelte strukturer og deres fase-tilhørighet er 

feilaktig. Tolkningene av da spesielt stolpeparene i grindene er gjort med 

bakgrunn i plassering og likheter stolpehullene i mellom. Det var ikke mulig å 

skille stolpehullene i forhold til innhold da de var svært like, og stratigrafien 

mellom overlappende stolpehull var ikke til å skjelne. Undersøkelsen avdekket 

derimot et gjentagende mønster som bestod av ett dypt stolpehull i nord og ett 

grunnere i sør. I de tilfellene hvor stolpehullet ikke var dobbelt eller 

mangedobbelt var det nærliggende stolpehull i sør. Den jevne fordelingen av 

”dype” og ”grunne” stolpehull i huset førte til tolkningen av at de dype 

stolpehullene i nord tilhørte fase 1 og de grunne stolpehullene i sør tilhørte fase 

2. Undersøkelser av andre tre-skipede hus har imidlertid ofte vist at fordelingen 

av stolper og grinder ikke alltid er helt symmetrisk, noe som de avvikene 

dateringene fra Hus I antyder også kan ha være tilfelle på Fagerli. Til gjengjeld 

så er det også sannsynlig at de avvikene dateringene kan representere en 

sammenblanding av yngre og eldre materiale i stolpehullene. Flere av 

stolpehullene tolket å tilhøre en av fasene overlappet eller var plassert i nærheten 

til hverandre slik at kull eller lignende fra når stolpene ble byttet eller fjernet, 

kan fort ha blitt overført.  
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I tilfelle Hus II stiller ikke de radiologiske dateringene de samme problemene 

som i Hus I. Dateringene faller imidlertid innenfor en relativt vidt tidspenn, 265-

440 AD, som tilsvarer romersk jernalder og folkevandringstid. Dateringene viser 

dermed at bygget kan ha stått samtidig med Hus I. Dateringsdiagrammet over 

alle de radiologiske dateringene fremstiller dateringene fra Hus II som samlet 

mellom de to fasene til Hus I. Dette antyder at bruken av Hus II kan ha vært 

påbegynt mot slutten av fase 2 i Hus I, og fortsatte i fase 1, med mulig vekt på 

tidsrommet rundt 400-tallet som tilsvarer folkevandringstid. 

 

Strukturer utenfor Hus I og Hus II er ikke radiologisk datert, men funnene av 

dekorerte keramikkskår i enkelt utenforliggende strukturer indikerer at de trolig 

er knyttet beboelsesaktiviteten. De dekorerte skårene omfattet vekseldekor som 

er kjent fra slutningen av romertid, hulkiledekor som opptrer først mot slutten av 

slutningen av romertid og folkevandringstid, samt neglrifling som også er typisk 

dette tidsrom (se kap.5.5.2). Dateringene av dekorformene på keramikkskårene 

er dermed svært sammenfallende med de radiologiske dateringene av husene, og 

som sådan forsterker de inntrykket av at boplassen var i bruk fra romersk 

jernalder frem til folkevandringstid/begynnelsen av merovingertid. 

 

5.13 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Uti fra fylkeskommunens registrering var det relativt sikkert at planområdet 

omfattet minst et hus som kunne være en branntomt. I tillegg ble det påvist 

enkelt liggende strukturer som antydet at området også kunne omfatte flere hus 

enn ett. Sentrale problemstillinger under utgravningen som fastsatt i 

prosjektplanen (Martens 2010) var derfor å fastslå om planområdet omfattet 

flere hus og i så tilfelle hva var deres brukstid og hvor mange faser omfattet de, 

samt avgjøre om en eller flere var branntomter. En slik funnkontekst ville være 

nesten unik i norsk sammenheng, men lignende funnkontekster undersøkt i 

Danmark har vist et stort potensial for nye iakttakelser og ny kunnskap om 

funksjon, bruk og organisering av forhistoriske hus (Christensen et al 2007, 

Olsen 2007, Nielsen 2007). Med bakgrunn i den relativt sikre påvisningen av en 

hustomt under fylkeskommunens registrering og gode resultater fra tidligere 

undersøkelser av branntomter, ble det også prioritert å undersøke matjorden over 

den antatte branntomten for å se om det kunne påvises en eventuell 

funksjonsinndeling av huset, samt forfølge muligheten for godt bevarte 

konstruksjonsdetaljer (Martens 2010:12). 

 

I de første 6 dagene av utgravningen ble matjorda fra ca. 43 m² gravd opp for 

hånd og gjennomsøkt på hakkebord. Undersøkelsen påviste at 

bevaringsforholdene på tomten ikke var så gode som håpet. Kun ett fåtall 

keramikkskår ble funnet, og det ble ikke påtruffet bevarte brannlag, kulturlag 

eller gulvlag under pløyelaget. Omfanget av den ”hånddrevne” undersøkelsen 

ble derfor avsluttet til fordel for maskinell flateavdekking som raskt bekreftet 

tilstedeværelsen av et flerfaset hus, i tillegg til andre bygg, samt at området ikke 

omfattet en branntomt. Prosjektplanens primære mål; å fastslå om planområdet 

omfattet flere hus og/eller faser, samt om en eller flere av disse var branntomter, 

ble dermed oppfylt. 

 



Skjersaaker øvre/Fagerli Gnr. 40, Spydeberg kommune Saksnr. 10/5374 

 66 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Det ble totalt flateavdekket drøye 933 m², og det ble nummerert 172 strukturer 

under utgravningen. I prosjektplanen var det forutsatt avdekket ca. 1600 m². 

Avviket mellom antatt og faktisk areal avdekket skyldes at planområdet var blitt 

forkortet med ca. 9 m i sørlig retning. I tillegg viste avdekkingen at 

strukturtettheten i både sørlig og nordlig retning var sterkt avtagende noe som 

også samsvarte med registreringsjaktene som ikke hadde avdekket 

aktivitetsspor i disse retningene. Det avdekkede området ble derfor mindre enn 

forutsatt i prosjektplanen. men bare forventet om lag 100 strukturer. 91 av de 

registrerte strukturene ble undersøkt og herav ble 14 avskrevet som naturlige 

eller moderne. 68 av strukturene er tolket å være knyttet ett av to langhus, Hus I 

og Hus II, samt en mulig firestolperskonstruksjon Hus III.  

 

Hustomtene ble avdekket midt i utgravningsområdet som omfattet hestehagen, 

men lokaliteten kunne ikke fullstendig avgrenses. Bakgrunnen til dette var at 

planområdet var relativt lite og lå inntil sikringsonen til gravhaug ID10769 i 

nordøst samt at store stående trær hindret avdekking frem til plangrense i 

nordøst. Funnfrekvensen hadde avtatt merkbart i nordvest, sørøst og vestsørvest 

innen plangrensen var nådd, men strukturer relatert til Hus I ble avdekket helt 

inntil nordøstlig feltavgrensning, som tydet på at hustomten, og dermed 

lokaliteten, ikke ble fullstendig avdekket i denne retning. I tillegg ble det 

avdekket 13 strukturer sørøst for hustomtene i området for adkomstveien. 

Enkelte av strukturene ble ikke fullstendig avdekket, samt noen ble påtruffet 

inntil plangrensen som utgjorde feltavgrensningen, noe som indikerte at 

aktivitetsområdet ikke ble avgrenset i dette området.  

 

Radiologiske dateringer av strukturer knyttet til Hus I og Hus II, samt funn av 

dekorerte keramikkskår viser at aktiviteten på feltet har funnet sted innenfor 

tidsrommet romersk jernalder-folkevandringstid/begynnelsen av merovingertid 

med vekt på de to senere perioder. Hus I var det største av husene, og det som 

var klarest markert i undergrunnen med både doble og mangedoble stolpehull 

knyttet takbærende stolper fordelt på seks grindpar, samt stolpehull etter 

inngangstolper fra ett par motstilte innganger, samt grøft eller takdrypp som 

markerte husveggens avrundede form. De doble eller mangedoble stolpehullene 

indikerte at huset var minst tofaset, noe som er blitt bekreftet av radiologiske 

dateringer. Til tross for enkelte avvik viser dateringene at husets første 

beboelsesfase, fase 2, fant sted i romersk jernalder, og at andre beboelses fase, 

fase 1, fant sted i folkevandringstid/begynnelsen av merovingertid (for 

diskusjon se kap. 5.13). 

 

Det arkeologiske materiale antyder at husets form ikke har endret seg stort i sin 

brukstid. Dette er illustrert av den svært lille variasjonen i plasseringen av de 

takbærende stolpene i de forskjellige fasene og inngangstolpene og dermed 

inngangspartiene, men inntrykket er også farget av plasseringen og formen av 

veggene og ildstedene som ikke sikkert kan attribueres til en fase, men blir 

antatt å kunne tilhøre begge. Inntrykket kan derfor være feilaktig eller 

villendene, men indikasjonen på likartethet er også avspeilet av de 

naturvitenskapelige analyseresultat fra husets strukturer. Prøvene har imidlertid 

også en kildekritisk feilmargin ved at det ikke utelukkes at fyll fra de 

forskjellige fasene, på grunn av deres nære eller overlappende plassering kan ha 

forurenset hverandre. Det er imidlertid lite avvik mellom funnene gjort fra 
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stolpehullene fra de forskjellige fasene. Selv med forurensning vil man kunne 

forvente at vidt forskjellig bruk av husene i de forskjellige fasene ville ha 

etterlatt seg noen avvikende spor. Vedartanalyser fra stolpehull knyttet begge 

faser har påvist en høy sannsynlighet for at de takbærende stolpene bestod av 

eik, og at veggene trolig har vært av flettverk bestående av hassel (Mikkelsen 

2011). I makroprøvene er det påvist lite korn - et fravær som normalt er 

forbundet med hus som ikke har vært anvendt eller innrettet som typiske 

beboelseshus (Moltsen 2011). Det ble derimot påvist ettårige ugressarter slik 

som meldestokk, vassarve, linbendel, lin-klengjemaure, tunrapp, hønsegras og 

kløver. Disse indikerer at områder rundt hustomten trolig var dyrket, omrotet 

eller antropogent påvirket. Alle er urter forbundet med områder hvor det 

naturlige vegetasjonsdekket er fjernet eller annen kulturforstyrret mark. I tillegg 

til funn av de flerårige plantene småsyre, melde og soleie som ofte er forbundet 

med eng/beite og dyrket mark. 

 

I makroprøvene fra enkelte av stolpehullene fra begge faser ble det påvist små 

mengder av smeltet leire, men en større andel smeltet, sintret/forglasset leire ble 

også funnet i veggrøften og inngangstolpen S-76. I tillegg ble avdekket biter 

(C57626/24) av sintret leire i veggrøften under utgravning. Sintring av leire 

krever høye temperaturer 900 og 1000 °C, og ved høyere temperaturer fortsetter 

sintringen til materialet blir omdannet til en amorf glassmasse (Moltsen 2011). 

Funnet av slikt materialet er derfor ofte sett som en indikasjon på en 

nærliggende ovnskonstruksjon. En mulig fortolkning er at funnene gjort i 

stolpehull S-76 representerer et ovnanlegg som har vært plassert nær 

indgangsdøren, og at materialet er restene etter rivningen av ovnen (Moltsen 

2011:8). Denne tolkning er også delvis underbygget av analyseresultat fra 

mikromorfprøve tatt fra grøften S-1. Øvre del av fyllet i vestlig del av S-1 var 

meget kullholdig og iblandet brent leire. Analyse påviste at dette materialet 

kunne representere enten avfallsdeponering eller kunne være knyttet 

etableringen av et nytt ildsted eller en delvis nedbrenning av husets vegg og tak 

(Macphail 2011:5). Den sterkeste indikasjonen mikromorfprøvene ga angående 

lokalitetens boplassaktivitet var imidlertid husdyrhold. 

 

Mikromorfprøvene fra grøftene viste at de var blitt hurtig gjenfylt av 

vannpåvirket leire, og at de bestod av delvis nedtrampet materiale, samt leirete 

fragmenter fra trolig stier/veier (Macphail 2011:4). I tillegg var fyllet fra 

grøftene iblandet kull flekket med jernfosfat som er indikativ av fjøsavfall. 

Tolkningen er blant annet basert på nyere forskning som har påvist bruk av 

forkullet materiale til å suge til seg rennende, husdyravfall i langhus (Macphail 

2011:5). Resultatet antyder at husets funksjon kan ha vært nært knyttet 

husdyrhold. En slik fortolkning er ikke uvanlig for tre-skipede hus, da denne 

type hus ofte er antatt å ha huset både mennesker og dyr gjerne i hver sin del av 

bygget. Det er imidlertid usikkert om Hus I har hatt en slik todeling. Vanligvis 

vil en inndeling bero på tilstedeværelsen og plasseringen av ildsted i et hus. Man 

antar da at ildstedet markerer et beboelsesrom, men i tilfelle Hus I ble det 

avdekket ildsted eller mulig sådan i begge ender av husets midtakse. En annen 

indikasjon kan være ulik fagdybde og/eller grindbredde mellom de takbærende 

stolpene fra en ende av huset til den andre, men med unntak av litt større 

fagdybde i nordlig del av huset var plassering stolpehullene relativt likartet i 

huset. Størst fagdybde var å finne mellom stolpene plassert ved de motstilte 
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inngangene, og som sådan kan det tenkes at denne plasseringen av stolpene og 

inngangene kan ha fungert som en markering av en indre funksjonsinndeling av 

huset. Det er derimot usikkert hva denne funksjonen kunne ha vært. Mangelen 

på indikative funn i makroprøvene har ført til en mulig fortolkning av at huset 

ikke har vært anvendt eller innrettet som typiske beboelseshus (Moltsen 2011). 

De sterke indikatorene av husdyrhold i grøften rundt Hus I kan tolkes som en 

indikasjon på at huset har blitt brukt som fjøs til tross for ildstedene. I nyere 

forskning i Danmark er det da også funnet ildsteder i rom antatt å være fjøs. Det 

er imidlertid også sannsynlig at Hus II har oppfylt denne funksjonen. 

 

Hus II lå parallelt med Hus I kun få meter mot vest. Radiologiske dateringer 

indikerer at bruken av husene har vært samtidige, da trolig i slutten av romersk 

jernalder og folkevandringstid. Det ble gjort svært få funn i makroprøvene fra 

stolpehullene i huset. Funnmangelen kan være en indikasjon på at huset er blitt 

brukt som fjøs (Moltsen 2011:11). Den nære plasseringen til Hus I vil da være 

en god forklaring for at fjøsavfall er blitt blandet med fyllet i grøften rundt Hus 

I. I tillegg ble det ikke avdekket ildsted eller mulige sådanne i Hus II i 

motsetning til i Hus I. Hvis ildsted er en indikator for beboelse kan dette bety at 

Hus I ble brukt til dette, mens Hus II ble brukt til annen gårdsaktivitet. 

Tolkningen må imidlertid anses som noe usikker da den delvis baseres på 

mangelen av funn i Hus II.  

 

Dateringen av Hus II dekker ikke hele bruksperioden til Hus I, men det kan 

tenkes at huset er en etterfølger eller ble brukt forut for 

firestolperskonstruksjonen Hus III. Konstruksjonselementene knyttet Hus II og 

Hus III overlapper som gjør det umulig for disse å være samtidige. I likhet med 

Hus II kan imidlertid bruken av Hus III ha vært delvis samtidig med Hus I. 

Firestolperskonstruksjoner er tidligere blitt avdekket flere steder i Norge, ofte på 

felt hvor også langhus er blitt avdekket. Byggene er vanligvis ikke tolket å være 

boenheter, men er ofte forbundet med gårdsbebyggelse som småbygg antatt å 

være tilknyttet oppbevaring eller annen gårdsaktivitet. Hva som har blitt 

oppbevart eller hvilken aktivitet som har funnet sted i byggene har ofte vært 

vanskeligere å fastslå, som også er tilfelle for Hus III på Fagerli. I likhet med 

Hus II ble det ikke avdekket noen spor etter andre strukturer innenfor 

konstruksjonen. 

 

I tillegg til husene ble det avdekket tre grøfter, enkelte stolpehull og ett anlegg 

bestående av tre nedgravninger i området for adkomstveien. Ingen av disse 

strukturene er radiologisk datert, men funn av dekorerte keramikkskår i grøftene 

antyder at strukturene i området er samtidige med beboelsesaktiviteten (se også 

kap. 5.13). Makroprøver fra grøftene og anlegget med nedgravninger er 

analysert, men disse har ikke kunnet kaste mer lys over funksjonen til de 

forskjellige strukturene. 
 

Under utgravningen av anlegget med nedgravningene var arbeidshypotesen at 

anlegget var en ovnskonstruksjon eller produksjonsanlegg. Bakgrunnen til dette 

var store mengder kull og brent leire i toppen av anlegget, hvorav flere av leire 

bitene hadde avtrykk etter kvist eller grein. I tillegg var enkelte tilsynelatende 

jevnet og ruslemmet ytterkant. Avtrykkene i leiren indikerte at de hadde vært 

brukt som leirklining, trolig over flettverk. Tanken var at dette kunne stamme fra 
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en ovnskappe, men undersøkelse påviste ingen spor etter sintring eller 

forglassning av leira som ville ha indikert bruken av høy varme. I stedet ble det 

påtruffet tre nærstilte nedgravninger, hvorav en, S-146, med sirkelformet 

steinlegning mot bunn hvor vann piplet frem kontinuerlig under utgravning. 

Makroprøve fra alle nedgravningene påviste ikke annet en to små biter smeltet 

leire, brent fett og pollen fra vassarve. Arbeidshypotesen er derfor forkastet og 

funksjonen er uviss. 

 

De tre grøftene som ble påtruffet ble kun delvis avdekket. De var orientert 

nordøst-sørvest og nord-sør. En hypotese angående grøftene var at de kunne 

være kjerrespor, men kull fra strukturene viste seg å være overveiende 

skarpkantet. Dette betyr at kullet har ligget beskyttet mot mekanisk slitasje. En 

annen forklaring kan være at grøftene representerer en grensemarkering, og som 

sådan er ikke orienteringen av grøftene i forhold til husene helt ulik. Hypotesen 

kan imidlertid ikke bekreftes eller avkreftes ut i fra informasjonen som 

foreligger. 

 

6. KONKLUSJON 

Under utgravningen av Sundbyveien 80, Fagerli av Skjersaaker øvre gnr 40, 

ID135645 ble 43 m² avdekket for hånd, og drøye 890 m² ble flateavdekt med 

gravemaskin. Under utgravningen ble det brukt 172 strukturnummer, 14 av disse 

ble avskrevet. Strukturene påtruffet omfattet stolpehull, ildsteder, 

nedgravninger/groper, grøfter og ukjent lag. 68 strukturer er knyttet to, tre-

skipede langhus, hvorav ett var tofaset, samt en mulig firestolperskonstruksjon. I 

tillegg ble det funnet keramikkskår, hvorav ti med dekor, samt biter av brent 

leire og enkelte brente bein. 37 kullprøver har undergått utvidet vedanatomisk 

analyse, 45 makroprøver er analysert, samt 3 mikromorfprøver.  

 

Radiologiske dateringer, samt de dekorerte keramikkskårene viser at aktiviteten 

på lokaliteten har funnet sted i romersk jernalder-folkevandringstid/begynnelsen 

av merovingertid med vekt på tidsrommet folkevandringstid-begynnelsen av 

merovingertid. Prøveresultatene indikerer at lokaliteten er en boplass hvor det 

har vært utøvet husdyrhold. I tillegg er det funnet materiale med spor av høy 

varmepåvirkning, mulig knyttet ovn. Plasseringen og dateringer knyttet de tre-

skipede husene Hus I og Hus II tilsier at disse har vært i bruk delvis samtidig, og 

da trolig i overgangen romersk jernalder og folkevandringstid eller litt senere. 

Ulike funn gjort i tilknytning til husene og deres strukturer antyder at Hus I og 

Hus II kan henholdsvis vært brukt til beboelse og fjøs. I tillegg viser 

plasseringen av den mulige firestolperskonstruksjonen Hus III at denne også kan 

ha vært samtidig med deler av brukstiden til Hus I, men da ikke samtidig med 

Hus II da strukturelementer fra dette bygget overlapper de knyttet Hus III. 
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE/1-172 

S-nr. Hus Struktur 
Form 
plan 

Dybde 
Profil 
cm 

Bredde 
Profil 
cm 

Lengde 
cm 

Bredde 
cm 

Siderkanter 
profil 

Bunn 
profil Beskrivelse 

S-1 Hus I Veggrøft Ujevn 0 0 0 0 Buet Ujevn 

(A11 og A20 under registrering). Usymetrisk, sammenhengende, u-formet, veggrøft 
orientert nordøst-sørvest. Konveks, ujevn, gavleende med avrundede hjørner i 
sørvest, bestående av lys gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullbiter. 
Tømming og profiler i gavlenden viste at sørvestlig hjørne bestod av to parallelle 
grøfter, men som kunne bare spores i et lite parti før det ble til en. Dybde varierte 
mellom 12 og 4 cm. Begge langveggene var lettere konveks buet, og var ujevne og 
hadde stedvis noe uklar avgrensning i plan. Vestlig langvegg var ca 21 m lang og 
varierte i bredde mellom 2,20 m i sørvest, og 40 cm i nordøst. I plan bestod grøften 
av humusholdig leire som i varierende grad var spettet med kull og brent leire. 
Spesielt vestlig del av grøft i sørvest var meget kullholdig og fremstod som kullag 
iblandet rødbrun, brent leire. Profiler og tømming av veggrøftene viste at den i 
sørvest bestod av to parallelle grøfter som kom gradvis sammen til en mot nordøst 
ca 8 m fra sørvest. I sørvest var det kun vestlig grøft som bestod delvis av kullag i 
toppen, østlig grøft og nedre del av vestlig grøft bestod av lys gråbrun, 
humusholdig leire, iblandet noen kullspett. Mot nordvest bestod øvre del av 
veggrøften i varierende grad og varierende dybde og bredde av gråbrun, kullholdig, 
humusblandet leire med spett av rødbrun, brent leire, og nedre del av grøft bestod 
av gråbrun, humusholdig leire. Østlig langvegg var ca 11,5 m lang, og nordøstlig 
ende svingte inn mot nordvest. Bredden varierte mellom 2,40 m og 10 cm. Profiler 
og tømming av veggrøften viste at den varierte i dybde mellom 10 og 4 cm, og 
bestod av lys gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullspett. 

S-2 

 Hus 
I, 
Fa2 

Stolpehull i 
gavlhjørne Ujevn 58 87 89 66 Rette Skrå 

Noe uklar avgrensning i plan, men klart avgrenset i profil. I plan bestod strukturen 
hovedsakelig av lys gråbrun, humusholdig leire, iblandet enkelte, små stein (lag 2). 
Sentralt i strukturen var det et parti mørk gråbrun, meget kullholdig leire iblandet 
noen få varmepåvirket stein, og litt brent bein (lag 1). Dette kullholdige partiet var 
godt synlig i profil som et sentralt, begrenset lag i toppen av strukturen. Profilets 
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S-nr. Hus Struktur 
Form 
plan 

Dybde 
Profil 
cm 

Bredde 
Profil 
cm 

Lengde 
cm 

Bredde 
cm 

Siderkanter 
profil 

Bunn 
profil Beskrivelse 

avgrensning i øst og bunn var likt lag 2, men mer gulspettet og mindre 
humusholdig. Den sentrale og vestlige delen av profilet bestod av lag 2, og er tolket 
å være et mulig stolpeavtrykk. 

S-3 Hus I Annet Ujevn Variert Variert 350 50     

Mulig utvaskninglag. Meget uklar avgrensning både i plan og profil. Lå i 
avgrensnigen til gavlenden S-1 sørvestlige hjørne. Bestod av oransjebrun og 
gulbrun spettet leire, iblandet litt humus. 

S-4   Avskrevet             

S-5   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  31 27     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-6   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  32 26     Klart avgrenset i plan. Bestod av brungrå, humusholdig leire. 

S-7 
Hus 
II 

Takbærende 
stolpe Oval 21 60 66 60 Buet Rund 

Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt 
kullstøv. 

S-8   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  51 46     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-9   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  18 15     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-10   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  31 25     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire. 

S-11   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  31 28     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire. 

S-12   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  70 43     
(A1 under registrering).Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig 
leire, iblandet litt kullstøv. 

S-13   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  40 26     
Klart avgrenset i plan. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt 
kullstøv. 

S-14   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  59 54     
Klart avgrenset i plan. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt 
kullstøv. 

S-15 
Hus 
II 

Takbærende 
stolpe Oval 28 43 48 34 Ujevn Flat 

(A4 under registrering). Klart avgrenset i plan, noe utydelig i profil. I plan bestod 
stolpehullet av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. I profil var østlig 
sidekant rett og i vest skrå i øvre halvdel og rett i nedre. Fyllet i stolpehullet var likt 
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S-nr. Hus Struktur 
Form 
plan 

Dybde 
Profil 
cm 

Bredde 
Profil 
cm 

Lengde 
cm 

Bredde 
cm 

Siderkanter 
profil 

Bunn 
profil Beskrivelse 

som i plan, men gulbrun spettet noe som gjorde avgrensningen stedvis utydelig. 

S-16   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  44 39     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-17 
Hus 
II 

Takbærende 
stolpe Ujevn 28 70 100 92 Buet Rund 

(A5 under registrering). Klar avgrensning i plan unntatt mot øst hvor strukturen lå 
inntil S-18. Klart avgrenset i profil hvor profilet viste at S-17 skjærte S-18. 
Stolpehullet bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet kullstøv. Litt øst for 
midten av struktur var det et stolpeavtrykk med skrå sidekanter og avrundet bunn 
bestående av litt mørkere, mer humusholdig leire, 20 cm i bredde. 

S-18 
Hus 
II 

Takbærende 
stolpe Ujevn 24 80 70 80 Buet Ujevn 

(A5 under registrering). Klar avgrensning i plan unntatt mot vest hvor strukturen lå 
inntil S-17. Delvis uklart avgrenset i profil, men tydelig skåret av stolpehullet S-17. 
Stolpehullet bestod av gråbrun, gulbrunspettet, humusholdig leire, iblandet 
kullstøv. 

S-19   Stolpehull Rund 
Ikke 

snittet  44 43     
Uklar avgrensning i plan. Bestod av lys gråbrun, noe gulbrunspettet, humusholdig 
leire. 

S-20 
Hus 
II 

Takbærende 
stolpe Oval 35 62 62 53 Buet Flat 

Uklar avgrensning i plan og profil. Bestod av gråbrun, gulbrunspettet, humusholdig 
leire, iblandet litt kullstøv. Liten lomme med blåleire mot bunn av struktur, vest i 
profilet. 

S-21   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  38 29     
Klart avgrenset i plan. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt 
kullstøv. 

S-22   Stolpehull Rund 
Ikke 

snittet  50 48     
Klart avgrenset i plan. Bestod av mørk gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt 
kullstøv. 

S-23   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  28 25     
(A10 under registrering). Klart avgrenset i plan. Bestod av lys gråbrun, humusholdig 
leire, iblandet litt kullstøv. 

S-24   Avskrevet           (A9 under registrering). 

S-25   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  28 22     
Klart avgrenset i plan. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt 
kullstøv. 

S-26   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  26 23     Klart avgrenset i plan. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire. 

S-27 
Hus 
II 

Takbærende 
stolpe Oval 25 64 70 65 Buet Flat 

(A6 under registrering). Delvis uklar avgrensning i plan og profil. Bestod av gråbrun, 
gulbrunspettet, humusholdig leire. 
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S-nr. Hus Struktur 
Form 
plan 

Dybde 
Profil 
cm 

Bredde 
Profil 
cm 

Lengde 
cm 

Bredde 
cm 

Siderkanter 
profil 

Bunn 
profil Beskrivelse 

S-28   Stolpehull Ujevn 22 35 60 40 Buet Rund 

(A7 under registrering). Meget ujevn samling av tre stolpehull S-28, S-154 og S-155, 
som ikke var til å skille i plan, men alle var klart avgrenset fra hverandre i profil. S-
28 bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. 

S-29   Stolpehull Rund 
Ikke 

snittet  39 39     
(A8 under registrering). Klart avgrenset i plan. Bestod av lys gråbrun, humusholdig 
leire. 

S-30   Stolpehull Oval 10 35 35 36 Buet Rund 
Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire, iblandet 
kullspett. 

S-31   Stolpehull Ujevn 8 38 37 35 Ujevn Flat 
Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire, iblandet 
kullspett. 

S-32   Stolpehull Oval 14 38 38 35 Buet Rund 
Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire, iblandet 
kullspett. 

S-33   Stolpehull Oval 7 21 32 28 Skrå Rund 
Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire, iblandet 
kullspett. 

S-34   Stolpehull Rund 
Ikke 

snittet  27 27     
Klart avgrenset i plan. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt 
kullstøv. 

S-35   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  19 15     Klart avgrenset i plan. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire. 

S-36   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  66 47     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-37   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  22 17     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-38   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  94 64     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-39 

Hus 
I, Fa 
2 

Takbærende 
stolpe Ujevn 11 30 0 0 Buet Skrå 

(A15 under registrering). Dobbelstolpe som bestod av stolpehullene S-39 og S-159 
som lå inntil dobbelstolpen S-40 og S-159. Stolpehullene var godt synlig mot 
undergrunnen i plan og profil, men avskjæringspunktet dem imellom kunne ikke 
skjelnes. S-39 skar eller ble skåret i sørvest av stolpehullet S-172, og nordøstlig 
avgrensning lå inntil stolpehullet S-40. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, iblandet noen kullspetter og enkelte små varmepåvirket stein. 

S-40 Hus Takbærende Ujevn 33 64 0 0 Ujevn Rund (A14 under registrering). Dobbelstolpe som bestod av stolpehullene S-40 og S-159 
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Profil 
cm 
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cm 
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cm 
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Bunn 
profil Beskrivelse 

I, Fa 
1 

stolpe som lå inntil dobbelstolpen S-39 og S-172.  Stolpehullene var godt synlig mot 
undergrunnen i plan og profil, men avskjæringspunktet dem imellom kunne ikke 
skjelnes. S-40 skar eller ble skåret i nord av stolpehullet S-159, og sørvestlig 
avgrensning lå inntil stolpehullet S-39. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, iblandet noen kullspetter og enkelte små varmepåvirket stein. 
Massen i stolpehullet var noe løst i toppen, men betydelig fastere mot bunn. 
Profilet viste at stolpehullets nedgravning var innsnevret ved at sidekantene i øvre 
del av profil var avrundet, og rette i nedre halvdel. 

S-41   Stolpehull Oval 23 46 53 47 Buet Rund 
(A13 under registrering). Klart avgrenset i plan og profil. Bestod lys gråbrun, 
humusholdig leire, iblandet kullspett. 

S-42   Stolpehull Oval 23 62 66 50 Ujevn Ujevn 
(A16 under registrering). Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, iblandet kullspett og enkelte små varmepåvirket stein. 

S-43   Stolpehull Oval 26 55 0 0 Ujevn Ujevn 

(A17 under registrering). Dobbelstolpe som bestod av stolpehullene S-43 og S-168. 
Stolpehullene var godt synlig mot undergrunnen i plan og profil, men 
avskjæringspunktet dem imellom kunne ikke skjelnes. S-43 skar eller ble skåret av 
stolpehullet S-168 i sør. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet kullspett og 
litt brent leire. 

S-44 
 Hus 
Ib 

Stolpehull i 
gavlhjørne Oval 37 97 100 66 Ujevn Rund 

(A18 under registrering). Klart avgrenset i plan, til dels utydelig i profil. I plan, og 
store deler av vestlig del av stolpehullet i profil, bestod av litt løs, gråbrun, 
oransjebrunspettet, humusholdig leire, iblandet noe kull som kan være et mulig 
stolpeavtrykk, men massen hadde ujevn og lite stolpelignende avgrensning. 
Stolpehullets bunn, vestlige og østlige avgrensning bestod av lysere og fastere 
humusholdig leire, iblandet kullspett. 

S-45   Stolpehull Ujevn 
Ikke 

snittet  79 50     Klart avgrenset i plan. Bestod av lys gråsvart, humusholdig leire, iblandet kullstøv. 

S-46   Avskrevet Ujevn           

S-47   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  14 12     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet kullstøv. 

S-48   Avskrevet             

S-49   Stolpehull Rund Ikke  42 38     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 



Skjersaaker øvre/Fagerli Gnr. 40, Spydeberg kommune Saksnr. 10/5374 

 76 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

S-nr. Hus Struktur 
Form 
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cm 
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cm 
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profil 
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snittet 

S-50   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  63 47     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-51   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  63 45     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire. 

S-52   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  47 31     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire. 

S-53   Stolpehull Ujevn 
Ikke 

snittet  48 43     Ujevn og delvis uklar avgrensning i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire. 

S-54   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  22 22     Klart avgrenset i plan. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire. 

S-55   Avskrevet             

S-56   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  29 26     Noe uklart avgrenset i plan. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire. 

S-57   Stolpehull Ujevn 
Ikke 

snittet  28 23     Noe uklart avgrenset i plan. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire. 

S-58   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  29 20     Klart avgrenset i plan. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire. 

S-59   Stolpehull Rund 
Ikke 

snittet  28 20     Klart avgrenset i plan. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire. 

S-60   Stolpehull Ujevn 
Ikke 

snittet  84 56     Ujevn, noe uklar avgrensning i plan. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire. 

S-61   Stolpehull Ujevn 
Ikke 

snittet  22 18     Noe uklart avgrenset i plan. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire. 

S-62   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  21 15     Noe uklart avgrenset i plan. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire. 

S-63   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  30 12     
Klart avgrenset i plan. Avskåret av moderne dreneringsgrøft i sørøst. Bestod av 
gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-64 
Hus 
I, Fa 

Takbærende 
stolpe Ujevn 

37 
70 0 0 Buet Rund 

Dobbelstolpe som bestod av stolpehullene S-64 og S-157. Stolpehullene var godt 
synlig mot undergrunnen i plan og profil, men avskjæringspunktet dem imellom 
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1 kunne ikke skjelnes. S-64 skar eller ble skåret i sør av stolpehullet S-157. 
Stolpehullet bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullspetter og 
enkelte små varmepåvirket stein. 

S-65   Avskrevet             

S-66   Avskrevet             

S-67 Hus I Ildsted Oval 25 220 213 67 Buet Ujevn 

Ujevn, men klar avgrensning i plan, stedvis uklar avgrensning i bunn av profil. 
Bestod av mørk, gråbrun, humusholdig leire, iblandet en del kull i toppen, men 
lysere og mye mindre kullblandet mot bunn. Iblandet noen varmepåvirket stein. 

S-68   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  37 36     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-69 

Hus 
I, Fa 
2 

Takbærende 
stolpe Oval 16 47 54 40 Ujevn Spiss 

(A31 under registrering). Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, iblandet enkelte kullspett. Profilet viste at stolpehullets 
nedgravning var innsnevret ved at sidekantene i øvre del av profil var avrundet, og 
skrå i nedre halvdel. 

S-70 

Hus 
I, Fa 
1 

Takbærende 
stolpe Oval 50 50 0 0 Skrå Rund 

(A29 under registrering). Dobbelstolpe som bestod av stolpehullene S-70 og S-160. 
Stolpehullene var godt synlig mot undergrunnen i plan og profil, men 
avskjæringspunktet dem imellom kunne ikke skjelnes. S-70 skar eller ble skåret i 
vest av stolpehullet S-160. Stolpehullet bestod av gråbrun, humusholdig leire, 
iblandet noen kullspetter. 

S-71 Hus I Inngangsstolpe Oval 18 30 0 0 Buet Rund 

Ujevn samling av tre stolpehull S-71, S-112 og S-162, som ikke var til å skille i plan, 
men alle var godt synlig i profil, men avskjæringspunktet dem imellom kunne ikke 
skjelnes. S-71 skar eller ble skåret i nord av stolpehullet S-162. S-71 bestod av 
gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. 

S-72 

Hus 
I, Fa 
1 

Takbærende 
stolpe Oval 60 70 0 0 Buet Rund 

Dobbelstolpe som bestod av stolpehullene S-72 og S-158 som ikke var til å skille i 
plan, men begge var godt synlig i profil, men avskjæringspunktet dem imellom 
kunne ikke skjelnes. S-72 skar eller ble skåret i sør av stolpehullet S-158. 
Stolpehullet bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. 

S-73   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  40 30     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-74 Hus Takbærende Ujevn 59 108 0 0 Ujevn Rund (A27 under registrering). Dobbelstolpe som bestod av stolpehullene S-74 og S-156 
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I, Fa 
1 

stolpe som avskjæringspunktet dem imellom kunne ikke skjelnes i plan, men var godt 
synlig i profil. I sør lå S-74 inntil stolpehullet S-156. Stolpehullet bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. 

S-75 Hus I Inngangsstolpe Ujevn 18 22 0 0 Buet Rund 

(A26 under registrering). Ujevn samling av tre stolpehull S-75, S-116 og S-167, som 
ikke var til å skille i plan, men alle var godt synlig i profil, men avskjæringspunktet 
dem imellom kunne ikke skjelnes. S-75 skjærte eller ble skåret i vest av stolpehullet 
S-167. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. 

S-76 Hus I Inngangsstolpe Ujevn 34 55 0 0 Ujevn Rund 

(A24 og A28 under registrering). Ujevn samling av seks stolpehull S-76, S-161, S-
163, S-164, S-165 og S-166, som ikke var til å skille i plan, men alle var godt synlig i 
profil, men avskjæringspunktet dem imellom kunne ikke i alle tilfellene skjelnes. S-
76 skar eller ble skåret av stolpehullet S-161 i vest og S-163 og S-166 i øst. S-76 
bestod av lys gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. Sentralt i profil 
var det et stolpeavtrykk med litt ujevne sidekanter og avrundet brunn bestående av 
litt mørkere, mer humusholdig leire, iblandet flere varmepåvirket stein trolig 
skoningstein. Stolpeavtrykket var 25 cm i bredde. 

S-77 

Hus 
I, Fa 
2 

Takbærende 
stolpe Oval 9 36 39 38 Buet Rund 

Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire, iblandet 
litt kullstøv. Bunn av stolpehull noe lysere, og mindre humusholdig. 

S-78 

Hus 
I, Fa 
1 

Takbærende 
stolpe Oval 40 97 100 92 Ujevn Rund 

(A25 under registrering). Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, iblandet litt kullstøv og små, varmepåvirket stein. I østlig del av 
struktur var det et skråstilt, stolpeavtrykk med skrå sidekanter og avrundet bunn 
bestående av litt mørkere, mer humusholdig leire, 25 cm i bredde. 

S-79   Avskrevet             

S-80   Stolpehull Rund 
Ikke 

snittet  16 15     Klart avgrenset i plan. Bestod av brungrå, humusholdig leire. 

S-81   Stolpehull Rund 
Ikke 

snittet  27 26     Klart avgrenset i plan. Bestod av brungrå, humusholdig leire. 

S-82   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  58 38     Klart avgrenset i plan. Bestod av brungrå, humusholdig leire. 

S-83 Hus Takbærende Oval 25 67 74 58 Buet Rund Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet noe 
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II stolpe kullstøv. 

S-84 
Hus 
II 

Takbærende 
stolpe Oval 22 58 60 57 Buet Rund 

(A23 under registrering). Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun, 
humusholdig leire, iblandet noe kullstøv. 

S-85 
Hus 
II 

Takbærende 
stolpe Oval 12 19 40 35 Buet Rund 

(A22 under registrering). Stedvis litt uklart avgrenset i plan og profil. Bestod av 
gråbrun, humusholdig leire, iblandet noe kullstøv. 

S-86   Stolpehull Oval 0 0 18 16     Klart avgrenset i plan. Bestod av brungrå, humusholdig leire. 

S-87 

Hus 
I, Fa 
2 

Takbærende 
stolpe Rund 19 58 43 42 Ujevn Ujevn 

Dobbelstolpe som bestod av stolpehullene S-87 og S-88 med noe uklar avgrensning 
dem imellom i plan og profil. S-87 ble trolig skåret av stolpehullet S-88 i vest. 
Stolpehullet bestod av brungrå, humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. 

S-88 

Hus 
I, Fa 
2 

Takbærende 
stolpe Oval 12 62 75 73 Skrå Skrå 

Dobbelstolpe som bestod av stolpehullene S-87 og S-88 med noe uklar avgrensning 
dem imellom i plan og profil. S-88 skar trolig stolpehull S-87 i øst. Stolpehullet 
bestod av brungrå, humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. 

S-89 

Hus 
I, Fa 
1 

Takbærende 
stolpe Ujevn 49 71 76 70 Skrå Flat 

Gjennomskåret av moderne dreneringsgrøft i nord. Klart avgrenset i plan og profil. I 
plan og i øvre del og sentralt i profil bestod stolpehullet av brungrå, humusholdig 
leire, iblandet noe kullstøv. Østlig og vestlig hjørne av stolpehull i profil bestod av 
lys gråbrun, gulbrunspettet, humusholdig leire. 

S-90 

Hus 
I, Fa 
2 

Takbærende 
stolpe Oval 10 29 69 58 Buet Flat 

Dobbelstolpe som bestod av stolpehullene S-90 og S-91 med noe uklar avgrensning 
dem imellom i plan, men klart avgrenset fra hverandre i profil. S-90 bestod av 
gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. 

S-91 

Hus 
I, Fa 
1 

Takbærende 
stolpe Oval 37 83 85 78 Ujevn Rund 

Dobbelstolpe som bestod av stolpehullene S-90 og S-91 med noe uklar avgrensning 
dem imellom i plan, men klart avgrenset fra hverandre i profil. S-91 bestod av 
gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. 

S-92 Hus I Ildsted Ujevn 9 50 50 45 Ujevn Ujevn 

Ujevn, rektangulær form klart avgrenset i plan og profil. Bestod hovedsakelig av et 
kullag, iblandet noen få varmepåvirket stein i vestlig halvdel, og litt røbrun, brent 
leire. Mulig stolpehull under kullaget i vest bestående av meget kullblandet, litt 
humusholdig leire. 

S-93 

Hus 
I, Fa 
2 

Takbærende 
stolpe Oval 15 55 50 48 Skrå Ujevn 

Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av mørk gråbrun, humusholdig leire, 
iblandet kullbiter. 

S-94 Hus Takbærende Oval 39 85 0 0 Buet Rund Dobbelstolpe som bestod av stolpehullene S-94 og S-95 som ikke var til å skille i 
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I, Fa 
1 

stolpe plan, men begge var godt synlig i profil, men avskjæringspunktet dem imellom 
kunne ikke skjelnes. I sør ble S-94 skåret av eller skjærte stolpehullet S-95. Øvre 
halvdel av S-94 bestod av gråbrun, litt gulbrunspettet, humusholdig leire, iblandet 
noen kullspetter. Nedre halvdel var mer gulbrunspettet og mindre humusholdig. 

S-95 

Hus 
I, Fa 
2 

Takbærende 
stolpe Oval 11 44 0 0 Buet Ujevn 

Dobbelstolpe som bestod av stolpehullene S-94 og S-95 som ikke var til å skille i 
plan, men begge var godt synlig i profil, men avskjæringspunktet dem imellom 
kunne ikke skjelnes. I nord ble S-95 skåret av eller skjærte stolpehullet S-94. S-95 
bestod av gråbrun, litt gulbrunspettet, humusholdig leire, iblandet noen 
kullspetter. 

S-96 Hus I Inngangsstolpe Oval 33 48 56 50 Ujevn Rund 
Gjennomskåret av moderne dreneringsgrøft i sørvest. Klart avgrenset i plan og 
profil. Bestod av brungrå, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-97 Hus I Inngangsstolpe Oval 30 70 68 58 Buet Rund 
Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av brungrå, humusholdig leire, iblandet litt 
kullstøv. 

S-98 Hus I Stolpehull Ujevn 
Ikke 

snittet  82 25     
Ujevn, noe uklar avgrensning i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet 
litt kullstøv. 

S-99   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  50 47     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire. 

S-100   Stolpehull Ujevn 
Ikke 

snittet  42 31     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-101   Stolpehull Rund 
Ikke 

snittet  38 37     Klart avgrenset i plan. Bestod av brungrå, humusholdig leire. 

S-102   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  38 28     Klart avgrenset i plan. Bestod av brungrå, humusholdig leire. 

S-103   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  48 38     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-104   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  22 20     Litt uklar avgrensning i plan. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire. 

S-105   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  35 29     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-106   Stolpehull Oval Ikke  30 20     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire. 
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S-107   Stolpehull Rund 
Ikke 

snittet  14 13     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire. 

S-108   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  31 26     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire. 

S-109 

Hus 
I, Fa 
1 

Takbærende 
stolpe Oval 43 105 90 80 Ujevn Skrå 

Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt 
kullstøv. 

S-110   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  25 22     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire. 

S-111   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  15 11     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire. 

S-112 Hus I Inngangsstolpe Ujevn 22 34 0 0 Skrå Rund 

Ujevn samling av tre stolpehull S-71, S-112 og S-162, som ikke var til å skille i plan, 
men alle var godt synlig i profil, men avskjæringspunktet dem imellom kunne ikke 
skjelnes. S-112 skar eller ble skåret i sør av stolpehullet S-162. S-112 bestod av 
gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. 

S-113   Stolpehull Oval 7 32 37 28 Skrå Rund 
Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt 
kullstøv. 

S-114   Stolpehull Ujevn 11 40 64 43 Buet Rund 
Noe uklar avgrensning i plan, klart avgrenset i profil. Bestod av lys gråbrun, 
humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-115   Avskrevet             

S-116 Hus I Inngangsstolpe Ujevn 20 70 0 0 Ujevn Ujevn 

(A26 under registrering). Ujevn samling av tre stolpehull S-75, S-116 og S-167, som 
ikke var til å skille i plan, men alle var godt synlig i profil, men avskjæringspunktet 
dem imellom kunne ikke skjelnes. S-116 skjærte eller ble skåret i øst av stolpehullet 
S-167. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. 

S-117   Stolpehull Oval 6 11 16 13 Buet Rund Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire. 

S-118   Stolpehull Oval 4 13 24 14 Buet Rund Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire. 

S-119   Avskrevet             

S-120   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  23 20     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire. 
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S-121   Stolpehull Oval 6 39 39 36 Rette Rund 
Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet noe 
kullstøv. 

S-122   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  63 57     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-123   Stolpehull Rund 
Ikke 

snittet  25 24     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-124   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  24 16     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-125   Stolpehull Ujevn 
Ikke 

snittet  35 26     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire. 

S-126   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  32 23     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-127   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  44 38     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-128   Stolpehull Ujevn 
Ikke 

snittet  60 42     
Klart avgrenset i plan. Bestod av mørk gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt 
kullstøv. 

S-129   Stolpehull Ujevn 5 30 49 40 Buet Rund Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire. 

S-130   Avskrevet             

S-131 

Hus 
I, Fa 
1 

Takbærende 
stolpe Oval 54 80 91 77 Ujevn Rund 

Sørvestlig avgrensning skåret av moderne dreneringsgrøft. Moderne stolpehull i 
vest. Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet 
noe kullstøv. En nevestor, varmepåvirket stein synlig midt i profil. 

S-132 

Hus 
I, Fa 
2 

Takbærende 
stolpe Ujevn 

Ikke 
snittet   80 52     Uklar avgrensning i plan. Bestod av lys gulbrun, humusholdig leire. 

S-133   Avskrevet             

S-134   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  67 57     
Klart avgrenset i plan. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt 
kullstøv. 

S-135   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  25 23     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire. 

S-136   Stolpehull Oval Ikke  23 17     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire. 
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S-137   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  25 22     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire. 

S-138   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  22 20     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire. 

S-139   Grøft Annen 11 52 0 0 Buet Rund 
Ikke fullstendig avdekket mot sør. Bestod av mørk gråbrun, humusholdig leire, 
iblandet noen kullbiter. 

S-140   Grøft Annen 10 68 0 0 Buet Rund 
Ikke fullstendig avdekket mot sør. Bestod av mørk gråbrun, humusholdig leire, 
iblandet noen kullbiter. 

S-141   Stolpehull Rund 
Ikke 

snittet  27 26     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire. 

S-142   Stolpehull Rund 
Ikke 

snittet  32 31     
Klart avgrenset i plan. Bestod av mørk gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt 
kullstøv. 

S-143   Grøft Annen 18 115 0 0 Buet Rund 
Ikke fullstendig avdekket mot sør. Bestod av litt løs, mørk gråbrun, mørk 
grulbrunspettet, humusholdig leire, iblandet noen kullbiter. 

S-144   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  36 34     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-145   Stolpehull Ujevn 
Ikke 

snittet  52 40     
Klart avgrenset i plan. Bestod av mørk gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt 
kullstøv og litt rødbrun brent leire. 

S-146   
Grop / 
nedgravning Ujevn 38 90 280 125 Buet Rund 

Ansamling av tre nedgravninger s-146, S-169 og S-170 som ikke var til å skille i plan. 
Alle tre nedgravninger klart synlig i profil, men med uklar avskjæringspunkt dem 
imellom. Ujevn, rektangulær form med ujevn overflate fra maskin avdekking. I plan 
bestod strukturen av rødbrun, litt klebrig, brent leire i sør, lag 2, som i 
avgrensningen var gulbrun, spettet lag 3. Øvrige deler av struktur bestod av lag 1, 
gråbrun, humusholdig leire, spettet med kullbiter spesielt i øst. I profil bestod S-146 
av lag 2, ca 8 cm dypt, som skar øvre, vestlig avgrensning av nedgravningen. Øvre, 
østlig avgrensning skjærte/eller ble skåret av nedgravningen S-169. I 
nedgravningens øvre 20 cm ble det påtruffet små og store brent leirebiter, enkelte 
med stokk/kvist avtrykk. Leirebitene lå i lag 1 som påtruffet i plan. Mellom 10 og 20 
cm ned i nedgravning ble det avdekket deler av en sirkelformet steinlegning 60x40 
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cm, bestående av drøye 20x20 cm stein. Steinene fortsatte inn i profil og ble ikke 
fullstendig avdekket. Steinene var hovedsakelig dekket av lag 1, men lå i lag 4 som 
avgrenset bunnen av nedgravningen, og bestod av meget kompakt og hard, 
gråbrun, humusholdig sandblandet leire, iblandet spett av rødbrun, brent leire og 
brunoransjespett av jernutfelling. Vann piplet fram i bunnen av struktur under 
utgravning. 

S-147   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  47 38     Klart avgrenset i plan. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt kullstøv. 

S-148   Stolpehull Oval 18 54 55 45 Buet Rund 
Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av mørk gråbrun, humusholdig leire, 
iblandet kullbiter. Rødbrun brent leire i toppen og i bunn. 

S-149   
Grop / 
nedgravning   

Ikke 
snittet  Ukjent Ukjent     

Ujevn, delvis uklar avgrensning i plan. Bestod av skjoldete lys og mørk gråbrun, 
humusholdig leire, iblandet noen kullbiter. 

S-150   Stolpehull Oval 
Ikke 

snittet  23 20     
Klart avgrenset i plan. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire, iblandet litt 
kullstøv. 

S-151   Avskrevet             

S-152   Avskrevet             

S-153 

Hus 
I, Fa 
2 

Takbærende 
stolpe Ujevn 19 51 55 50 Ujevn Rund 

Klart avgrenset i plan og profil, unntatt i sør hvor avgrensningen var uklar. Øvre 
halvdel av stolpehullet bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen 
kullbiter. Nedre halvdel var gulbrunspettet og mindre humusholdig. 

S-154   Stolpehull Ujevn 18 50 46 34 Ujevn Flat 

(A7 under registrering). Meget ujevn samling av tre stolpehull S-28, S-154 og S-155, 
som ikke var til å skille i plan, men alle var klart avgrenset fra hverandre i profil. S-
154 bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. 

S-155   Stolpehull Ujevn 15 40 0 0 Rette Flat 

(A7 under registrering). Meget ujevn samling av tre stolpehull S-28, S-154 og S-155, 
som ikke var til å skille i plan, men alle var klart avgrenset fra hverandre i profil. 
Nordlig avgrensning inntil S-28. S-155 bestod av gråbrun, humusholdig leire, 
iblandet noen kullspetter og litt sand. 

S-156 

Hus 
I, Fa 
2 

Takbærende 
stolpe Oval 22 30 0 0 Buet Rund 

(A27 under registrering). Dobbelstolpe som bestod av stolpehullene S-74 og S-156 
som avskjæringspunktet dem imellom kunne ikke skjelnes i plan, men var godt 
synlig i profil. I nord lå S-156 inntil stolpehullet S-74. Stolpehullet bestod av 
gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. 



Skjersaaker øvre/Fagerli Gnr. 40, Spydeberg kommune Saksnr. 10/5374 

 85 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

S-nr. Hus Struktur 
Form 
plan 

Dybde 
Profil 
cm 

Bredde 
Profil 
cm 

Lengde 
cm 

Bredde 
cm 

Siderkanter 
profil 

Bunn 
profil Beskrivelse 

S-157 

Hus 
I, Fa 
2 

Takbærende 
stolpe Ujevn 24 78 0 0 Buet Rund 

Dobbelstolpe som bestod av stolpehullene S-64 og S-157. Stolpehullene var godt 
synlig mot undergrunnen i plan og profil, men avskjæringspunktet dem imellom 
kunne ikke skjelnes. S-157 skar eller ble skåret i nord av stolpehullet S-64. 
Stolpehullet bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. 

S-158 

Hus 
I, Fa 
2 

Takbærende 
stolpe Oval 22 46 0 0 Buet Rund 

Dobbelstolpe som bestod av stolpehullene S-72 og S-158 som ikke var til å skille i 
plan, men begge var godt synlig i profil, men avskjæringspunktet dem imellom 
kunne ikke skjelnes. S-158 skar eller ble skåret i nord av stolpehullet S-72. 
Stolpehullet bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. 

S-159 

Hus 
I, Fa 
1 

Takbærende 
stolpe Ujevn 13 31 0 0 Skrå Ujevn 

(A14 under registrering). Dobbelstolpe som bestod av stolpehullene S-40 og S-159 
som lå inntil dobbelstolpen S-39 og S-172. Stolpehullene var godt synlig mot 
undergrunnen i plan og profil, men avskjæringspunktet dem imellom kunne ikke 
skjelnes. S-159 skar eller ble skåret i sør av stolpehullet S-40. Stolpehullet bestod av 
gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullspetter som var noe løs i toppen, 
men betydelig fastere mot bunn. 

S-160 

Hus 
I, Fa 
1 

Takbærende 
stolpe Oval 25 46 0 0 Buet Rund 

(A29 under registrering). Dobbelstolpe som bestod av stolpehullene S-70 og S-160. 
Stolpehullene var godt synlig mot undergrunnen i plan og profil, men 
avskjæringspunktet dem imellom kunne ikke skjelnes. S-160 skar eller ble skåret i 
øst av stolpehullet S-70. Stolpehullet bestod av gråbrun, humusholdig leire, 
iblandet noen kullspetter. 

S-161 Hus I Inngangsstolpe Ujevn 18 15 0 0 Ujevn Rund 

(A24 og A28 under registrering). Ujevn samling av seks stolpehull S-76, S-161, S-
163, S-164, S-165 og S-166, som ikke var til å skille i plan, men alle var godt synlig i 
profil, men avskjæringspunktet dem imellom kunne ikke i alle tilfellene skjelnes. S-
161 skar eller ble skåret av stolpehullet S-76 i øst og S-165 i nord. S-161 bestod av 
lys gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. 

S-162 Hus I Inngangsstolpe Ujevn 29 28 0 0 Buet Rund 

Ujevn samling av tre stolpehull S-71, S-112 og S-162, som ikke var til å skille i plan, 
men alle var godt synlig i profil, men avskjæringspunktet dem imellom kunne ikke 
skjelnes. S-162 skar eller ble skåret i sør og nord av henholdsvis stolpehullet S-71 og 
stolpehullet S-112. S-162 bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen 
kullspetter. 

S-163 Hus I Inngangsstolpe Ujevn 14 32 0 0 Buet Rund (A24 og A28 under registrering). Ujevn samling av seks stolpehull S-76, S-161, S-
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163, S-164, S-165 og S-166, som ikke var til å skille i plan, men alle var godt synlig i 
profil, men avskjæringspunktet dem imellom kunne ikke i alle tilfellene skjelnes. S-
163 skar eller ble skåret av stolpehullet S-76 i øst. S-163 bestod av lys gråbrun, 
humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. 

S-164 Hus I Inngangsstolpe Ujevn 14 47 0 0 Buet Rund 

(A24 og A28 under registrering). Ujevn samling av seks stolpehull S-76, S-161, S-
163, S-164, S-165 og S-166, som ikke var til å skille i plan, men alle var godt synlig i 
profil, men avskjæringspunktet dem imellom kunne ikke i alle tilfellene skjelnes. S-
164 skar eller ble skåret av stolpehullet S-165 i sør. S-164 bestod av lys gråbrun, 
humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. 

S-165 Hus I Inngangsstolpe Ujevn 13 23 0 0 Buet Rund 

(A24 og A28 under registrering). Ujevn samling av seks stolpehull S-76, S-161, S-
163, S-164, S-165 og S-166, som ikke var til å skille i plan, men alle var godt synlig i 
profil, men avskjæringspunktet dem imellom kunne ikke i alle tilfellene skjelnes. S-
165 skar eller ble skåret av stolpehullet S-164 i nord og S-161 i sør. S-165 bestod av 
lys gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. 

S-166 Hus I Inngangsstolpe Ujevn 24 20 0 0 Buet Rund 

(A24 og A28 under registrering). Ujevn samling av seks stolpehull S-76, S-161, S-
163, S-164, S-165 og S-166, som ikke var til å skille i plan, men alle var godt synlig i 
profil, men avskjæringspunktet dem imellom kunne ikke i alle tilfellene skjelnes. S-
166 skar eller ble skåret av stolpehullet S-76 i øst. S-166 bestod av lys gråbrun, 
humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. 

S-167 Hus I Inngangsstolpe Ujevn 16 22 0 0 Ujevn Rund 

(A26 under registrering). Ujevn samling av tre stolpehull S-75, S-116 og S-167, som 
ikke var til å skille i plan, men alle var godt synlig i profil, men avskjæringspunktet 
dem imellom kunne ikke skjelnes. S-167 skjærte eller ble skåret i øst av stolpehullet 
S-75, og stolpehullet S-116 i vest. Bestod av lys gråbrun, humusholdig leire, 
iblandet noen kullspetter. 

S-168   Stolpehull Oval 8 26 0 0 Buet Rund 

(A17 under registrering). Dobbelstolpe som bestod av stolpehullene S-43 og S-168. 
Stolpehullene var godt synlig mot undergrunnen i plan og profil, men 
avskjæringspunktet dem imellom kunne ikke skjelnes. S-168 skar eller ble skåret av 
stolpehullet S-168 i sør. Bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet kullspett og 
litt brent leire. 

S-169   Grop / Ujevn 35 68 0 0 Buet Rund Ansamling av tre nedgravninger s-146, S-169 og S-170 som ikke var til å skille i plan. 



Skjersaaker øvre/Fagerli Gnr. 40, Spydeberg kommune Saksnr. 10/5374 

 87 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

S-nr. Hus Struktur 
Form 
plan 

Dybde 
Profil 
cm 

Bredde 
Profil 
cm 

Lengde 
cm 

Bredde 
cm 

Siderkanter 
profil 

Bunn 
profil Beskrivelse 

nedgravning Alle tre nedgravninger klart synlig i profil, men med uklar avskjæringspunkt dem 
imellom. Ujevn, rektangulær form med ujevn overflate fra maskin avdekking. I plan 
bestod strukturen av hovedsakelig rødbrun, brent leire i sør, lag 2, som i 
avgrensningen var gulbrun, spettet lag 3. Øvrige deler av struktur bestod av lag 1, 
gråbrun, humusholdig leire, spettet med kullbiter spesielt i øst. I profil var øvre, 
vestlig avgrensning av S-169 skåret eller den skjærte nedgravningen S-146. Inntil S-
169 mot sørøst lå nedgravningen S-170. De øvre ca 24 cm bestod av lag 1, og i 
dette laget ble det også pårtuffet noen få, små og store brent leirebiter, enkelte 
med stokk/kvist avtrykk. Bunn av nedgravning bestod av lag 6 som bestod av meget 
kompakt og hard, gråbrun, humusholdig, sandblandet leire, iblandet kullbiter og 
brunoransjespett med jernutfelling. 

S-170   
Grop / 
nedgravning Ujevn 40 68 0 0 Buet Flat 

Ansamling av tre nedgravninger s-146, S-169 og S-170 som ikke var til å skille i plan. 
Alle tre nedgravninger klart synlig i profil, men med uklar avskjæringspunkt dem 
imellom. Ujevn, rektangulær form med ujevn overflate fra maskin avdekking. I plan 
bestod strukturen av rødbrun, litt klebrig, brent leire i sør, lag 2, som i 
avgrensningen var gulbrun, spettet lag 3. Øvrige deler av struktur bestod av lag 1, 
gråbrun, humusholdig leire, spettet med kullbiter spesielt i øst. S-170 ble ikke 
oppdaget før profilet til S-169, som lå inntil, og nordøst for S-170, ble ferdig 
avdekket. Da gjenstod det fortsatt en klart avgrenset struktur (S-170) i bunn av 
snittegropa. Øvre del av S-170 bestod av lag 1, og i dette laget ble det også 
pårtuffet små og store brent leirebiter, enkelte med stokk/kvist avtrykk. Bunn av 
nedgravning bestod av lag 5 som bestod av meget kompakt og hard, gråbrun, 
humusholdig, sandblandet leire, iblandet kullbiter og brunoransjespett med 
jernutfelling. I lag 5 ble det også påtruffet enkelte små, oppsmuldrede spett med 
brent bein. 

S-171   Stolpehull   10 20 0 0 Buet Rund 

Kunne ikke skilles fra vestlig veggrøft S-1 i plan, godt avgrenset i profil. Avskåret i 
vest av veggrøft S-1. Bestod av mørk gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen 
kullspett. 

S-172 
 Hus 
I, fa2 Stolpehull Ujevn 13 26 0 0 Buet Rund 

(A15 under registrering). Dobbelstolpe som bestod av stolpehullene S-39 og S-172 
som lå inntil dobbelstolpen S-40 og S-159.  Stolpehullene var godt synlig mot 
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S-nr. Hus Struktur 
Form 
plan 

Dybde 
Profil 
cm 

Bredde 
Profil 
cm 

Lengde 
cm 

Bredde 
cm 

Siderkanter 
profil 

Bunn 
profil Beskrivelse 

undergrunnen i plan og profil, men avskjæringspunktet dem imellom kunne ikke 
skjelnes. S-172 skjærte eller ble skåret i nordøst av stolpehullet S-39. Stolpehullet 
bestod av gråbrun, humusholdig leire, iblandet noen kullspetter. 
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8.2. FUNN OG PRØVER 

8.2.1 TILVEKSTTEKST C57625/1-11 (FRA REGISTRERING) 

C57625/1-11  

Boplassfunn fra jernalderen fra FAGERLI av SKJERSAAKER ØVRE (40 

/7), SPYDEBERG K., ØSTFOLD.  

 

I forbindelse med fradeling av tomt og boligbygging i Sundbyveien 80 på 

Fagerli av Skjersaaker øvre gnr 40 bnr 7, (i dag bnr 14), gjennomførte Østfold 

fylkeskommune en arkeologisk registrering av området i perioden 20.10-

22.10.2009 (Bertheussen 2009). Planområdet ligger på et høydedrag mellom 

Heliveien (Rv122) og Mørkveien, og utgjør sørvestlig hjørne av eiendommen 

Sundbyveien 80. Undersøkelsesområdet ligger i tidligere dyrket mark, men har i 

de senere år fungert som hestehage. En adkomstvei skal forbinde den fraskilte 

tomten med eksisterende gårdstun. I umiddelbar nærhet til registreringsområdet 

er det en gravhaug ID10769. Under registreringen ble 5 åpnet med gravemaskin. 

I alle sjaktene ble det påtruffet automatisk fredete kulturminner i form av 

bosetningsspor ID135645. Til sammen ble det avdekket 38 anleggsspor som 

omfattet stolpehull, veggrøfter, grøfter og udefinerte nedgravninger. 

Veggrøftene ble avdekket i parallelle sjakter (sjakt 2 og 3) som er tolket å 

representere omrisset av et forhistorisk langhus. Brannmasser ble avdekket over 

og mellom enkelte anlegg, noe som antydet at en eventuell hustomt kunne være 

en branntomt. I tillegg ble det funnet keramikk og brente bein i toppen av 

enkelte anlegg under opprensing. Området ble i 2010 utgravd av Kulturhistorisk 

museum (Sæther 2012). For funn fra utgravning se C57626. 

 

1) Avskallet, bukskår fra ett leirkar av mellomgrovt, hardbrent, uornert, 

gråbrunt gods. Magret med bergartskorn. Stl: 1,7 cm. Stb: 1,4 cm. Stt: 0,3 cm. 

Vekt: 1,2 g. Fra veggrøft A-11 (S-1 under utgravning), sjakt 2. Funnet under 

opprensning. 

2) Bunnskår fra ett leirkar av fint, hardbrent, uornert, lys brungrått, glattet gods. 

Magret med bergartskorn. Stl: 4,1 cm. Stb: 3,4 cm. Stt: 0,4 cm. Vekt: 12,6 g. Fra 

udefinert nedgravning A-21, sjakt 2. Funnet under opprensning. 

3) Bukskår fra ett leirkar av mellomgrovt, hardbrent, uornert, mørk gråbrunt 

gods. Magret med bergartskorn. Stl: 1,4 cm. Stb: 0,7 cm. Stt: 0,5 cm. Vekt: 0,9 

g. Fra stolpehull A-24 (S-161 under utgravning), sjakt 3. Funnet under 

opprensning. 

4) Samling av 5 skår, hvorav 4 bukskår og 1 bunnskår fra trolig ett leirkar av 

mellomgrovt, hardbrent, uornert, lys brungrått gods. Magret med bergartskorn. 

Stl: 4,6 cm. Stb: 3, cm. Stt: 0,4 cm. Vekt: 34,9 g. Fra udefinert nedgravning A-

30 (S-1 under utgravning), sjakt 3. Funnet under opprensning. 

5) Avskallet, bukskår fra ett leirkar av mellomgrovt, hardbrent, uornert, lys 

brungrått gods. Magret med bergartskorn. Stl: 1,9 cm. Stb: 1,5 cm. Stt: 0,1 cm. 

Vekt: 1,2 g. Fra stolpehull A-33 (S-71 under utgravning), sjakt 3. Funnet under 

opprensning. 

6) Bukskår fra ett leirkar av mellomgrovt, hardbrent, uornert, rødbrunt gods. 

Magret med bergartskorn. Stl: 2,5 cm. Stb: 2,4 cm. Stt: 0,5 cm. Vekt: 5,3 g. Fra 

stolpehull A-35, sjakt 5. Funnet under opprensning. 

7) Mulig hankskår fra ett leirkar av mellomgrovt, hardbrent, uornert, lys 
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brungrått gods. Magret med bergartskorn. Stl: 3,1 cm. Stb: 2,5 cm. Stt: 0,5 cm. 

Vekt: 6,9 g. Fra stolpehull A-36, sjakt 5. Funnet under opprensning. 

8) Brente bein, 4 fragmenter. Vekt: 0,5 g. Funnet i veggrøft A-11 (S-1 under 

utgravning), under opprensning. 

9) Brente bein, 6 fragmenter. Vekt: 0,8 g. Funnet i udefinert nedgravning A-21, 

under opprensning. 

10) Brente bein, 4 fragmenter. Vekt: 0,1 g. Funnet i stolpehull A-27 (S-74 

under utgravning), under opprensning. 

11) Brente bein, 1 fragment. Vekt: 0,3 g. Funnet i udefinert nedgravning A-36, 

under opprensning. 

 

Orienteringsoppgave: Planområdet omfattet SV hjørne av tomten med adressen 

Sundbyveien 80 som lå drøye 150 m N for Sundbyveien. Utgravningsområdet lå 

drøye 23 m V for SV hjørne av bolighuset på tomten, og ca 32 m SV for SV 

hjørne av stallen.  

Kartreferanse: ØK, CQ 037-5-4. Projeksjon: ED50-UTM; Sone 32 N: 6604733 

Ø: 615829  

LokalitetsID: 135645  

Litteratur: Bertheussen, Morten 2009: Kulturhistorisk registrering i Spydeberg 

kommune. Fradeling av tomt/boligbygging Sundbyveien 80, Fagerli Gnr.40 bnr 

7. Østfold fylkeskommune. 

Sæther, Kathryn Etta 2012: Rapport arkeologisk utgravning. Boplass. 

Skjersaaker øvre/Fagerli 40/7, Spydeberg kommune, Østfold fylke. KHM arkiv.  
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8.2.2 TILVEKSTTEKST C57626/1-150 (FRA UTGRAVNING) 

C57626/1-150  

Boplassfunn fra romertid/folkevandringstid/merovingertid fra FAGERLI av 

SKJERSAAKER ØVRE (40 /7), SPYDEBERG K., ØSTFOLD.  

 

I forbindelse med fradeling av tomt i Sundbyveien 80, Fagerli av Skjersaaker 

øvre 40/7 til boligbygging, gjennomførte Kulturhistorisk museum en 

arkeologisk utgravning av bosetningsspor ID135645, i perioden 26.07-

03.09.2010. Østfold fylkeskommune gjennomførte en forundersøkelse av 

planområdet i 2009 (Bertheussen 2009, Martens 2010). (Etter utgravning ble 

avsluttet har fradelt tomt fått nytt bnr som er 14). Nordøst for planområdet, i 

umiddelbar nærhet, ligger det en gravhaug ID10769.  

 

Det ble benyttet to utgravningsmetoder under undersøkelsen, rutegraving og 

maskinell flateavdekking. Under rutegraving ble matjorda fjernet for hånd fra 

1x1 m ruter og gjennomsøkt ved hjelp av hakkebord. Deretter ble 

undersøkelsesområdet flateavdekt med maskin. Det ble totalt avdekket ca. 933 

m². Undergrunnen bestod av gulbrun, litt siltblandet leire og i enkelte områder 

grunnfjell. Det ble til sammen nummerert 172 strukturer under utgravningen og 

91 ble snittet eller totalgravd. Strukturene bestod av bosetningsspor i form av 

stolpehull, veggrøfter, ildsted, nedgravninger med ukjent funksjon og grøfter. 

Flere av strukturene kunne tilknyttes en av to, tre-skipede langhus, Hus I og Hus 

II, og en mulig firestolperskonstruksjon Hus III. Hus I var markert med grøfter 

som viste antatt form på sørvestlig gavlende, og deler av vestlig og østlig 

langvegg, samt doble stolpehull etter takbærende stolperekker som ble tolket å 

representere to aktivitetsfaser. Hus II og Hus III var kun markert av stolpehull. 

Det ble tatt ut 57 makroprøver under utgravningen og 45 av disse er analysert 

ved NOK av Annine Moltsen (2010). Det foreligger 61 kullprøver fra 

undersøkelsen, hvorav 37 er analysert ved Moesgård museum av Peter 

Mikkelsen (2010), og 10 er radiologisk datert ved NTNU-Trondheim (Df-4536). 

Tre mikromorfologi prøver er analysert ved University College of London av Dr 

Richard Macphail (2011). Analyserapporter er vedlagt utgravningsrapport 

(Sæther 2012). 

 

1) Ten av jern, buet og avbrukket i begge ender. Stl: 2,1 cm. Stt: 0,2 cm. Funnet 

under rensing av veggrøft S-1, vestlig langvegg. 

 

Kar: 

2) Samling 29 skår fordelt på tre Fnr 23, F28 og F33 i henhold til funnsted i 

veggrøft Hus I. F23 består av 16 bukskår og 1 randskår, trolig fra ett, ornert, kar 

fra østlig langvegg S-1. 1 bukskår i to deler har vinkelbord som avgrenses av en 

øvre og en nedre horisontal fure, samt under borden er det vinkelmønster med 

skålformede groper. Dateres til yngre romertid og folkevandringstid (Bøe 

1931:216). Godset er hardbrent, mellomgrovt og lys gråbrunt. Randskåret har 

avrundet rand og utsvingt leppe. Enkelte skår har matskorper. Magret med 

bergartskorn og litt glimmerstein. Stl: 3,3 cm. Stb: 2,3 cm. Stt: 0,5 cm. Vekt: 

30,7 g. F28 består av 3 randskår og 7 bukskår fra trolig tre, uornerte kar fra 

vestlig langvegg S-1. F28, I: 1 randskår i to deler og 1 bukskår av mellomgrovt, 
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hardbrent, lys gråbrunt gods. Randskår har avrundet rand og rett leppe. Enkelte 

skår med matskorper. Magret med bergartskorn. Stl: 1,6 cm. Stb: 1,2 cm. Stt: 

0,3 cm. F28, II: 1 randskår og 2 bukskår av fint, hardbrent, gråbrunt gods. 

Randskår har avrundet rand og lett utsvingt leppe. Enkelte skår med matskorper. 

Magret med finknust bergartskorn. Stl: 2,4 cm. Stb: 1,4 cm. Stt: 0,3 cm. F28, 

III: 4 bukskår av grovt, hardbrent, gråbrunt gods. Magret med bergartskorn og 

litt glimmerstein. Stl: 3,3 cm. Stb: 2,5 cm. Stt: 0,6 cm. Samlet vekt F28: 20,5 g. 

F33 består av 1 avskallet, bukskår av mellomgrovt, gråbrunt gods fra ett, uornert 

kar fra gavlende S-1. Magret med bergartskorn. Stl: 1 cm. Stb: 0,9 cm. Stt: 0,4 

cm. Vekt: 0,4 g. Samlet vekt for alle skår funnet i veggrøft: 51,6 g. 

3) Avskallet, bukskår fra ett leirkar av mellomgrovt, uornert, lys rødbrunt gods. 

Magret med bergartskorn. Stl: 1,5 cm. Stb: 1,2 cm. Stt: 0,5 cm. Vekt: 1,3 g. Fra 

stolpehull S-15. Vasket fram fra MP3. 

4) 2 bukskår fra ett leirkar av mellomgrovt, hardbrent, uornert, gråbrunt gods. 

Magret med bergartskorn og litt glimmerstein. Litt matskorpe. Stl: 2,7 cm. Stb: 

1,9 cm. Stt: 0,4 cm. Vekt: 4,1 g. Fra stolpehull S-71. Funnet under rensing. 

5) Randskår fra ett leirkar av mellomgrovt, hardbrent, uornert, gråbrunt gods. 

Skåret har rett leppe og avrundet rand. Magret med bergartskorn og litt 

glimmerstein. Stl: 1,6 cm. Stb: 1,5 cm. Stt: 0,5 cm. Vekt: 2,5 g. Fra stolpehull S-

97. Vasket fram fra MP38. 

6) 47 skår fra trolig 3 leirkar, hvorav 1 ornert. I: 1 randskår, 1 bunnskår og 7 

bukskår av fint, hardbrent, glattet, gråsvart gods, hvorav 1 bunnskår i to deler, 

og 1 bukskår er ornert med hulkiledekor. Furene er både skråstilte og 

horisontale. Skråstilte furer teller flere og er ca 0,3 cm i bredde, og horisontal 

fure teller en og er minst ca 2 cm i bredde. Dateres 350-450 e. Kr (Bøe 

1931:218-219, fig. 171-172, 125-126). Randskåret har lett utsvingt leppe med 

avrundet, litt flat rand. Magret med finknust glimmerstein og litt bergartskorn. 

Stl: 3,4 cm. Stb: 3,2 cm. Stt: 0,3 cm. II: 1 randskår og 13 bukskår av 

mellomgrov, hardbrent, uornert, lys gråbrunt gods. Randskåret har avrundet 

rand med lett utsvingt leppe. Enkelte skår har matskorpe. Magret med finknust 

bergartskorn. Stl: 4,8 cm. Stb: 3,1 cm. Stt: 0,4 cm. III: 1 randskår og 23 bukskår 

av grov, hardbrent, uornert, lys rødbrunt gods. Randskåret har litt fortykket, 

avrundet rand og lett innsvingt leppe. Enkelte skår har matskorpe. Magret med 

litt glimmerstein og bergartskorn. Stl: 5,4 cm. Stb: 4,1 cm. Stt: 0,6 cm. Samlet 

vekt: 178 g. Fra grøft S-139, funnet under rensing og snitting.  

7) 10 skår fra trolig ett ornert, lite kokekar med hank. Består av 1 randskår med 

dekor, 1 hankskår i to deler, 1 avskallet bunnskår og 6 bukskår av grov, 

hardbrent, lys rødbrunt gods. Randskåret er ornert med neglerifling på avrundet 

rand som har lett, utsvingt leppe. Nærmest lite kokekar Bøe 1931, fig.256. 

Magret med bergartskorn og litt glimmerstein. Stl: 6,4 cm. Stb: 4,6 cm. Stt: 0,7 

cm. Vekt: 104,5 g. Fra grøft S-140, funnet under rensing og snitting. 

8) 6, små, delvis avskallede, bukskår fra trolig ett leirkar av mellomgrov, 

hardbrent, lys rødbrunt gods. Magret med bergartskorn og litt glimmerstein. Stl: 

1,7 cm. Stb: 0,9 cm. Stt: 0,5 cm. Vekt: 4,2 g. Funnet i rute 104x/104y i matjord 

sammen med moderne materiale. 

9) Avskallet bukskår fra ett leirkar av mellomgrov, hardbrent, lys gråbrunt gods. 

Magret med bergartskorn og litt glimmerstein. Stl: 2,2 cm. Stb: 1,6 cm. Stt: 0,5 

cm. Vekt: 3,2 g. Funnet i rute 107x/104y i matjord. 

10) Lite, avskallet, bukskår fra ett leirkar av mellomgrov, hardbrent, gråbrunt 

gods. Magret med bergartskorn og litt glimmerstein. Stl: 0,9 cm. Stb: 0,6 cm. 
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Stt: 0,1 cm. Vekt: 0,3 g. Funnet i rute 110x/109y i matjord sammen med 

moderne materiale. 

11) 2 delvis avskallede, bukskår fra trolig ett leirkar av grov, hardbrent, lys 

rødbrunt gods. Magret med bergartskorn og litt glimmerstein. Stl: 2,5 cm. Stb: 

1,7 cm. Stt: 0,7 cm. Vekt: 7,1 g. Funnet i rute 112x/110y i matjord sammen med 

moderne materiale. 

12) Avskallede, bukskår fra ett leirkar av mellomgrov, hardbrent, lys sølvbrunt 

gods. Magret med litt bergartskorn og mye glimmerstein. Stl: 2,6 cm. Stb: 1,7 

cm. Stt: 0,4 cm. Vekt: 3,7 g. Funnet i rute 115x/117y i matjord sammen med 

moderne materiale. 

13) Lite, avskallet, bukskår fra ett leirkar av mellomgrov, hardbrent, gråbrunt 

gods. Magret med bergartskorn og litt glimmerstein. Stl: 1,3 cm. Stb: 0,7 cm. 

Stt: 0,3 cm. Vekt: 0,8 g. Funnet i rute 118x/110y i matjord sammen med 

moderne materiale. 

14) Lite, avskallet bukskår fra ett leirkar av mellomgrovt, hardbrent, uornert, lys 

rødbrunt gods. Magret med bergartskorn og litt glimmerstein. Litt matskorpe. 

Stl: 1,4 cm. Stb: 1,0 cm. Stt: 0,1 cm. Vekt: 0,5 g. Løsfunn, funnet under rensing 

av profil 3. 

15) 4 bukskår trolig fra ett leirkar av mellomgrovt, hardbrent, uornert, lys 

gråbrunt gods. Magret med bergartskorn og litt glimmerstein. Stl: 2,6 cm. Stb: 

1,8 cm. Stt: 0,4 cm. Vekt: 9,6 g. Løsfunn, funnet i plogspor under profil 3. 

16) 8 bukskår fra ett ornert leirkar av fint, hardbrent, lys gråbrunt gods. 1 

bukskår i to deler med to, lett buede streker. Magret med bergartskorn og litt 

glimmerstein. Stl: 1,8 cm. Stb: 1,5 cm. Stt: 0,3 cm. Vekt: 4,7 g. Løsfunn, funnet 

under rensing under profil 3, nærme veggrøft i vest. 

17) Avskallet, bukskår fra ett leirkar av grovt, hardbrent, uornert, lys gråbrunt 

gods. Magret med bergartskorn og litt glimmerstein. Stl: 3,1 cm. Stb: 2,5 cm. 

Stt: 0,7 cm. Vekt: 7,6 g. Løsfunn, funnet under rensing inntil profil 2. 

18) Delvis avskallet, bukskår fra ett leirkar av mellomgrovt, hardbrent, uornert, 

gråbrunt gods. Magret med bergartskorn og litt glimmerstein. Stl: 2,3 cm. Stb: 

1,4 cm. Stt: 0,4 cm. Vekt: 2,6 g. Løsfunn, funnet under rensing inntil profil 2. 

19) Ornert, bukskår fra ett leirkar av mellomgrovt, hardbrent, lys sølvbrunt 

gods. Dekor består av to, parallelle furer/streker, som strekker seg over halve 

skåret i hele sin bredde. Magret med litt bergartskorn og mye glimmerstein. Stl: 

3,3 cm. Stb: 2,3 cm. Stt: 0,4 cm. Vekt: 5,5 g.  

20) Bukskår fra ett leirkar av grovt, hardbrent, uornert, lys rødbrunt gods. 

Magret med bergartskorn og litt glimmerstein. Stl: 1,8 cm. Stb: 1,2 cm. Stt: 0,6 

cm. Vekt: 1,8 g. Løsfunn, funnet under rensing ved ildsted S-67. 

21) Bukskår fra ett leirkar av mellomgrovt, hardbrent, uornert, lys rødbrunt 

gods. Magret med bergartskorn og litt glimmerstein. Stl: 1,3 cm. Stb: 1,0 cm. 

Stt: 0,5 cm. Vekt: 1 g. Løsfunn, funnet under rensing ved ildsted S-67. 

22) Avskallet bukskår fra ett leirkar av mellomgrovt, hardbrent, uornert, 

gråbrunt gods. Magret med bergartskorn og litt glimmerstein. Stl: 2,7 cm. Stb: 

1,7 cm. Stt: 0,4 cm. Vekt: 3,8 g. Løsfunn funnet under rensing. 

23) Ornert, bukskår fra ett leirkar av mellomgrovt, hardbrent, gråbrunt gods. 

Dekor består av tre, linjer, negllignende i form, som trolig er del av skråstilt 

linjegruppe. Magret med bergartskorn og litt glimmerstein. Stl: 2,3 cm. Stb: 2,2 

cm. Stt: 0,3 cm. Vekt: 3,5 g. Løsfunn funnet i løsmasser fra avdekking. 

 

Brent leire: 
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24) Samling 3 biter sintret leire fordelt på to funnummer Fnr 25 og F33 i 

henhold til funnsted i veggrøft Hus I. F25 består av 2 biter sintret leire med 

porøs struktur. Funnet i østlig langvegg S-1 under snitting. Stl: 3,3 cm. Stb: 2,5 

cm. Stt: 1,1 cm. Vekt: 12,8 g. F33 består av 1 bit sintret leire med 

kvist/grenavtrykk og en forglasset ytterkant. Funnet i gavlende S-1 under 

snitting. Stl: 1,4 cm. Stb: 1 cm. Stt: 0,9 cm. Vekt: 1,9 g. Samlet vekt på sintret 

leire funnet i veggrøft S-1: 14,7 g. 

25) Bit sintret leire med porøs struktur. Stl: 1,3 cm. Stb: 1,0 cm. Stt: 0,4 cm. 

Vekt: 0,4 g. Fra stolpehull S-42. Funnet under rensing. 

26) 10 biter brent leire, hvorav de fleste med avtrykk etter gren/kvist, og enkelte 

med tilsynelatende jevnet, ruslemmet ytre. Stl: 9,0 cm. Stb: 6,1 cm. Stt: 4,1 cm. 

Vekt: 601,8 g. Fra gropene S-146 og S-169. Funnet under snitting. 

 

Gjenstand av stein: 

27) Brukket flekke av kvartsitt. Stl: 1,5 cm. Stb: 1,3 cm. Stt: 0,2 cm. Fra 

veggrøft S-1, østlig langvegg. Funnet under rensing. 

 

Brente bein: 

28) Flere fragment brent bein. Vekt: 1,9 g. Funnet i stolpehull S-2, under rensing 

i plan.  

29 Flere fragment brent bein. Vekt: 1,4 g. Fra grop S-146. Vasket fram fra 

MP51, samt funnet under utgravning.  

30) 3 fragment brent bein. Vekt: 0,1 g. Fra grop S-169. Vasket fram fra MP50.  

 

Kullprøve: 

31) Fra vestlig veggrøft S-1. Tatt fra"brannlag" under snitting. Vekt: 11,9 g. 

32) Fra vestlig veggrøft S-1. Vasket fram fra MP53, "gråttlag". Vekt: 2,4 g.  

33) Fra vestlig veggrøft S-1. Vasket fram fra MP52, "brannlag", profil 4. Vekt: 

4,4 g.  

34) Fra østlig veggrøft S-1. Vasket fram fra MP54, profil 1. Vekt: 0,9 g.  

35) Fra stolpehull S-2. Tatt fra kullkonsentrasjon i toppen av struktur. Vekt: 4,6 

g.  

36) Fra stolpehull S-2. Vasket fram fra MP48. Vekt: 1,4 g.  

37) Fra takbærende stolpehull S-7, Hus II. Vasket fram fra MP8. Vekt: 1 g. 

Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (4 biter), or (1 bit), furu (4 

biter, hvorav 3 fra grener og 1 fra eldre stamme) og eik (1 bit). Or er datert: 

1620±25BP, 415-440 CalAD (TRa-3347).  

38) Fra takbærende stolpehull S-15, Hus II. Vasket fram fra MP3, 5-7 cm. Vekt: 

0,8 g. Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (4 biter), hassel (4 

biter fra grener, hvorav 1 med marg og 5 årringer), furu (1 bit) og eik (1 bit). Eik 

er datert: 1655±25BP, 395-425 CalAD (TRa-3349). 

39) Fra takbærende stolpehull S-17, Hus II. Vasket fram fra MP13. Vekt: 0,4 g. 

Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (4 biter, hvorav 1 fra pinne 

med marg), ukjent (1 bit fra løvtre) og eik (5 biter). Godt daterbart materiale 

blant eik bitene. 40) Fra takbærende stolpehull S-18, Hus II. Vasket fram fra 

MP14. Vekt: 0,1 g. Deler av prøven (6 biter) er vedartbestemt til or (1 bit fra 

gren), furu (2 biter) og ukjent (3 biter fra løvtre). Godt daterbart materiale blant 

or bitene. 
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41) Fra takbærende stolpehull S-20, Hus II. Vasket fram fra MP10. Vekt: 0,2 g. 

Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til or (2 biter), ukjent (1 bit) og eik 

(7 biter, hvorav 1 fra eldre stamme). Godt daterbart materiale blant eik bitene.  

42) Fra takbærende stolpehull S-27, Hus II. Vasket fram fra MP11. Vekt: 0,05 g. 

43) Fra stolpehull S-28. Vasket fram fra MP6. Vekt: 0,9 g. 

44) Fra stolpehull S-30. Vasket fram fra MP40. Vekt: 0,6 g.  

45) Fra stolpehull S-31. Vasket fram fra MP41. Vekt: 0,5 g.  

46) Fra stolpehull S-32. Vasket fram fra MP42. Vekt: 0,6 g.  

47) Fra takbærende stolpehull S-40, Hus I, fase 1. Vasket fram fra MP23. Vekt: 

2,6 g. Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (5 biter), or (1 bit), 

hassel (1 bit), hagtorn (1 bit fra pinne) og eik (2 biter). Godt daterbart materiale 

blant eik bitene.  

48) Fra stolpehull S-41. Vasket fram fra MP22. Vekt: 2,2 g.  

49) Fra stolpehull S-42. Vasket fram fra MP30. Vekt: 1 g.  

50) Fra stolpehull S-43. Vasket fram fra MP47. Vekt: 2 g.  

51) Fra stolpehull S-44. Vasket fram fra MP46. Vekt: 0,9 g.  

52) Fra takbærende stolpehull S-64, Hus I, fase 1. Vasket fram fra MP17. Vekt: 

1 g. Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (8 biter, hvorav 1 fra 

gren) og eik (2 biter). Godt daterbart materiale blant eik bitene.  

53) Fra mulig ildsted S-67, Hus I. Vasket fram fra MP37. Vekt: 1,7 g. Deler av 

prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (5 biter), or (1 bit), furu (3 biter) og 

hassel (1 bit). Godt daterbart materiale blant furu bitene.  

54) Fra takbærende stolpehull S-70, Hus I, fase 1. Vasket fram fra MP28. Vekt: 

2,1 g. Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (3 biter), or (1 bit), 

hagtorn (1 bit fra gren), furu (1 bit), eik (3 biter, hvorav 1 fra stamme) og ukjent 

(1 bit). Godt daterbart materiale blant eik bitene.  

55) Fra takbærende stolpehull S-72, Hus I, fase 1. Vasket fram fra MP26. Vekt: 

2,3 g. Deler av prøven (9 biter) er vedartbestemt til bjørk (1 bit), hassel (4 biter, 

hvorav en fra pinne med marg), furu (1 bit) og eik (3 biter, hvorav 1 fra eldre 

stamme). Hassel er datert: 1605±25BP, 425-530 CalAD (TRa-3343).  

56) Fra takbærende stolpehull S-74, Hus I, fase 1. Vasket fram fra MP19. Vekt: 

7 g. Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (3 biter fra pinner med 

marg), hassel (2 biter fra pinner med marg), furu (2 biter), og eik (3 biter fra 2 

pinner, samt 1 yngre stamme). Godt daterbart materiale blant hassel og eik 

bitene.  

57) Fra dørstolpe S-76, Hus I. Vasket fram fra MP44. Vekt: 0,5 g. Deler av 

prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (5 biter), hassel (1 bit fra gren), 

hagtorn (1 bit), krossved (1 bit) og eik (2 biter). Godt daterbart materiale blant 

eik bitene.  

58) Fra takbærende stolpehull S-78, Hus I, fase 1. Vasket fram fra MP15. Vekt: 

0,5 g. Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (1 bit), hassel (2 biter 

fra gren), furu (1 bit), lønn (2 biter), ukjent (3 biter) og eik (1 bit). Godt 

daterbart materiale blant eik bitene.  

59) Fra takbærende stolpehull S-80, Hus II. Vasket fram fra MP4. Vekt: 0,4 g. 

Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (5 biter), hassel (2 biter), 

furu (2 biter) og eik (1 bit). Godt daterbart materiale blant eik bitene.  

60) Fra takbærende stolpehull S-84, Hus II. Vasket fram fra MP1. Vekt: 0,6 g. 

Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (2 biter fra grener), hagtorn 

(1 bit), lønn (1 bit fra gren), or (3 biter fra grener) og eik (3 biter). Godt 

daterbart materiale blant eik bitene.  
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61) Fra takbærende stolpehull S-85, Hus II. Vasket fram fra MP9. Vekt: 0,2 g. 

Deler av prøven (9 biter) er vedartbestemt til bjørk (4 biter, hvorav 1 fra pinne), 

ukjent (1 bit) og eik (4 biter). Eik er datert: 1715±25BP, 265-390 CalAD (TRa-

3348).  

62) Fra takbærende stolpehull S-87, Hus I, fase 2. Vasket fram fra MP34. Vekt: 

1 g. Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (4 biter), osp (1 bit), or 

(1 bit), kvist (1 med bark og 1 årring) og eik (3 biter, hvorav 1 fra gren). Godt 

daterbart materiale blant eik bitene og kvisten. 

63) Fra takbærende stolpehull S-88, Hus I, fase 2. Vasket fram fra MP33. Vekt: 

1,6 g. Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til hassel (1 bit fra gren), or (1 

bit fra gren med bark), furu (4 biter, hvorav 1 fra gren) og eik (4 biter). Godt 

daterbart materiale blant eik bitene.  

64) Fra takbærende stolpehull S-89, Hus I, fase 1. Vasket fram fra MP35. Vekt: 

3,1 g. Deler av prøven (9 biter) er vedartbestemt til hassel (6 biter, hvorav 5 fra 

pinner med marg), osp (1 bit), og eik (2 biter). Eik er datert: 1605±25BP, 420-

530 CalAD (TRa-3340), og hassel er datert: 1770±30BP, 240-330 CalAD (TRa-

3341).  

65) Fra takbærende stolpehull S-90, Hus I, fase 2. Vasket fram fra MP32. Vekt: 

1,2 g. Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (9 biter) og ask (1 bit 

fra pinne). Bjørk er datert: 1540±25BP, 535-560 CalAD (TRa-3345).  

66) Fra takbærende stolpehull S-91, Hus I, fase 1. Vasket fram fra MP31. Vekt: 

1,8 g. Deler av prøven (9 biter) er vedartbestemt til bjørk (2 biter, hvorav 1 fra 

eldre stamme), hassel (1 bit), lønn (1 bit fra gren), furu (1 bit fra pinne), ukjent 

(1 bit fra gren) og eik (3 biter, hvorav 2 fra stamme). Godt daterbart materiale 

blant eik bitene.  

67) Fra ildsted S-92, Hus I. Tatt fra kullrand i profil. Vekt: 5 g. Deler av prøven 

(10 biter) er vedartbestemt til lønn (9 biter) og eik (1 bit). Godt daterbart 

materiale blant eik bitene.  

68) Fra takbærende stolpehull S-93, Hus I, fase 2. Vasket fram fra MP36. Vekt: 

1,9 g. Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til hassel (7 biter fra grener) 

og furu (3 biter, hvorav 1 fra kvist med 5 årringer). Godt daterbart materiale 

blant furu bitene.  

69) Fra takbærende stolpehull S-94, Hus I, fase 1. Vasket fram fra MP16. Vekt: 

0,3 g. Deler av prøven (8 biter) er vedartbestemt til bjørk (1 bit), hassel (2 biter, 

hvorav 1 fra pinne), ukjent (2 biter marg), or (1 bit fra gren) og eik (2 biter). 

Godt daterbart materiale blant eik bitene.  

70) Fra dørstolpe S-96, Hus I. Vasket fram fra MP39. Vekt: 0,8 g. Deler av 

prøven (10 biter) er vedartbestemt til lønn (2 biter), hassel (1 bit), furu (1 bit) og 

eik (6 biter). Godt daterbart materiale blant eik bitene.  

71) Fra dørstolpe S-97, Hus I. Vasket fram fra MP38. Vekt: 0,6 g. Deler av 

prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (4 biter), hassel (1 bit), lønn (2 

biter), furu (1 bit), og ukjent (2 biter). Godt daterbart materiale blant hassel 

bitene.  

72) Fra takbærende stolpehull S-109, Hus I, fase 1. Vasket fram fra MP12. Vekt: 

1,2 g. Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (5 biter, hvorav 1 fra 

gren), hassel (2 biter), ukjent (2 biter) og eik (1 bit). Godt daterbart materiale 

blant eik bitene.  

73) Fra dørstolpe S-112, Hus I. Vasket fram fra MP43. Vekt: 0,6 g. Deler av 

prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (3 biter, hvorav 1 fra gren), hassel (2 
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biter) og furu (5 biter, hvorav 3 fra grener). Godt daterbart materiale blant hassel 

bitene. 

74) Fra dørstolpe S-116, Hus I. Vasket fram fra MP45. Vekt: 1,6 g. Deler av 

prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (1 bit), hassel (3 biter fra grener), 

osp (1 bit) og eik (5 biter). Godt daterbart materiale blant eik bitene.  

75) Fra stolpehull S-121. Vasket fram fra MP2. Vekt: 0,5 g. 

76) Fra takbærende stolpehull S-131, Hus I, fase 1. Vasket fram fra MP21. Vekt: 

2,4 g. Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til furu (1 bit), selje (7 biter) 

og eik (2 biter fra eldre stammer). Eik er datert: 1545±25BP, 535-555 CalAD 

(TRa-3346).  

77) Fra grøft S-139. Vasket fram fra MP55. Vekt: 1,4 g.  

78) Fra grøft S-140. Vasket fram fra MP56. Vekt: 1,7 g.  

79) Fragrøft S-143. Vasket fram fra MP57. Vekt: 0,3 g.  

80) Fra grop S-146. Vasket fram fra MP51. Vekt: 1,3 g.  

81) Fra stolpehull S-148. Tatt fra profil. Vekt: 0,8 g.  

82) Fra takbærende stolpehull S-153, Hus I, fase 2. Vasket fram fra MP25. Vekt: 

0,8 g. Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (3 biter, hvorav 1 fra 

gren), ukjent (2 biter), or (2 biter, hvorav 1 fra gren) og eik (3 biter). Godt 

daterbart materiale blant eik bitene.  

83) Fra stolpehull S-154. Vasket fram fra MP7. Vekt: 1,3 g.  

84) Fra stolpehull S-155, Hus I, fase 1. Vasket fram fra MP5. Vekt: 0,2 g.  

85) Fra takbærende stolpehull S-156, Hus I, fase 2. Vasket fram fra MP20. Vekt: 

2,8 g. Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (4 biter), furu (1 bit) 

og eik (5 biter). Godt daterbart materiale blant eik bitene.  

86) Fra takbærende stolpehull S-157, Hus I, fase 2. Vasket fram fra MP18. Vekt: 

2,2 g. Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til hassel (1 bit fra gren), or (4 

biter, hvorav 1 fra gren) og eik (5 biter). Eik er datert: 1945±35BP, 25-115 

CalAD (TRa-3344).  

87) Fra takbærende stolpehull S-158, Hus I, fase 2. Vasket fram fra MP27. Vekt: 

2,8 g. Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (4 biter, hvorav 1 fra 

pinne), furu (1 bit) og eik (5 biter, hvorav 1 fra pinne og 4 fra stamme). Eik er 

datert: 1840±25BP, 135-235 CalAD (TRa-3342).  

88) Fra takbærende stolpehull S-159, Hus I, fase 1. Vasket fram fra MP24. Vekt: 

0,3 g. Deler av prøven (8 biter) er vedartbestemt til bjørk (5 biter hvorav 1 fra 

stamme), hassel (1 bit), osp (1 bit) og ukjent (1 bit). Godt daterbart materiale 

blant hassel bitene.  

89) Fra takbærende stolpehull S-160, Hus I, fase 1. Vasket fram fra MP29. Vekt: 

0,9 g. Deler av prøven (10 biter) er vedartbestemt til bjørk (4 biter, hvorav 1 fra 

pinne med marg), ask (1 bit fra gren), furu (1 bit fra stamme), or (1 bit), ukjent 

(1 bit) og eik (2 biter fra stamme). Godt daterbart materiale blant bjørk bitene.  

90) Fra grop S-169. Vasket fram fra MP50. Vekt: 1,7 g.  

91) Fra grop S-170. Vasket fram fra MP49. Vekt: 1,6 g.  

 

Makroprøver: 

92) Fra vestlig veggrøft S-1. Tatt ut av profil 4, "brannlag". I prøven er det 

påvist 1 lin-klengjemaure, 2 meldestokk, 1 bygg, 1 vasspepper, 1 høymole, 1 

gress, 1 kornblomstfamilien, 13 biter forglasset leire, 10 biter aske, 2 fett og 1 

bit rhizom. 

93) Fra vestlig veggrøft S-1. Tatt ut av profil 4, "gråttlag". I prøven er det påvist 

1 vassarve, 1 høymole, 1 gress, 1 soleie og 1 bit smeltet leire. 
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94) Fra østlig veggrøft S-1. Tatt ut av profil 1, 10 cm. I prøven er det påvist 1 

soppspore. 

95) Fra stolpehull S-2. Tatt ut av profil, 10-25 cm.  

96) Fra takbærende stolpehull S-7, Hus II. Tatt ut av profil, 3-8 cm. Ingen funn 

påtruffet under analyse. 

97) Fra takbærende stolpehull S-15, Hus II. Tatt ut av profil, 5-7 cm. I prøven er 

det påvist 1 vassarve og 1 storr. 

98) Fra takbærende stolpehull S-17, Hus II. Tatt ut av profil, 5-10 cm. Ingen 

funn påtruffet under analyse. 

99) Fra takbærende stolpehull S-18, Hus II. Tatt ut av profil, 5-10 cm. Ingen 

funn påtruffet under analyse. 

100) Fra takbærende stolpehull S-20, Hus II. Tatt ut av profil, 5-10 cm. Ingen 

funn påtruffet under analyse. 

101) Fra takbærende stolpehull S-27, Hus II. Tatt ut av profil, 5-10 cm. Ingen 

funn påtruffet under analyse. 

102) Fra stolpehull S-28. Tatt ut av profil, 3-8 cm.  

103) Fra stolpehull S-30, Hus II. Tatt ut av profil.  

104) Fra stolpehull S-31. Tatt ut av profil.  

105) Fra stolpehull S-32. Tatt ut av profil. 

106) Fra takbærende stolpehull S-40, Hus I, fase 1. Tatt ut av profil, 10-25 cm. I 

prøven er det påvist 5 meldestokk og 1 bit smeltet leire. 

107) Fra stolpehull S-41. Tatt ut av profil, 5-15 cm.   

108) Fra stolpehull S-42. Tatt ut av profil, 1-15 cm.  

109) Fra stolpehull S-43. Tatt ut av profil, 5-19 cm.  

110) Fra stolpehull S-44. Tatt ut av profil, 5-15 cm.  

111) Fra takbærende stolpehull S-64, Hus I, fase 1. Tatt ut av profil, 5-15 cm. I 

prøven er det påvist 5 vassarve, 5 meldestokk og 1 bygg. 

112) Fra mulig ildsted S-67, Hus I. Tatt ut av profil, 4-10 cm.  I prøven er det 

påvist 1 vassarve og 1 knoldet hestehavre. 

113) Fra takbærende stolpehull S-70, Hus I, fase 1. Tatt ut av profil, 5-12 cm. I 

prøven er det påvist 3 vassarve og 1 tunrap. 

114) Fra takbærende stolpehull S-72, Hus I, fase 1. Tatt ut av profil, 10-20 cm. I 

prøven er det påvist 2 vassarve, 9 meldestokk og 1 lin-klengjemaure. 

115) Fra takbærende stolpehull S-74, Hus I, fase 1. Tatt ut av profil, 5-15 cm. I 

prøven er det påvist 1 vassarve, 1 meldestokk, 1 bringebærfrø, 3 klin-

klengjemaure, 1 tungress, 1 hønsegress, 1 storr og 1 bit aske/leire. 

116) Fra dørstolpe S-76, Hus I. Tatt ut av profil, 12-29 cm. I prøven er det 

påvist 4 vassarve, 2 meldestokk, 1 bringebærfrø, 1 lin-klengjemaure, 1 

hønsegress, 1 slåttstorr, 1 kløver, 1 gress, 1 vikke/skolm, 1 bit fett, brent leire, 1 

bit smeltet leire og 5 biter smeltet leire/aske. 

117) Fra takbærende stolpehull S-78, Hus I, fase 1. Tatt ut av profil, 5-10 cm.  

Ingen funn påtruffet under analyse. 

118) Fra takbærende stolpehull S-83, Hus II. Tatt ut av profil, 4-8 cm. I prøven 

er det påvist 1 bit smeltet leire. 

119) Fra takbærende stolpehull S-84, Hus II. Tatt ut av profil, 5-15 cm. Ingen 

funn påtruffet under analyse. 

120) Fra takbærende stolpehull S-85, Hus II. Hele profil. Ingen funn påtruffet 

under analyse. 

121) Fra takbærende stolpehull S-87, Hus I, fase 2. Tatt ut av profil, 2-17 cm. I 

prøven er det påvist 1 vassarve, 1 meldestokk, 1 gresstjerneblom og 1 fiol. 
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122) Fra takbærende stolpehull S-88, Hus I, fase 2. Tatt ut av profil, 2-11 cm. I 

prøven er det påvist 4 vassarve, 1 lin-klengjemaure, 1 linbendel, 1 storr, 1 arve, 

1 bit brent fett og 1 korn. 

123) Fra takbærende stolpehull S-89, Hus I, fase 1. Tatt ut av profil, 5-23 cm. I 

prøven er det påvist 1 maure og 1 storr. 

124) Fra takbærende stolpehull S-90, Hus I, fase 2. Tatt ut av profil, 2-10 cm. 

Ingen funn påtruffet under analyse. 

125) Fra takbærende stolpehull S-91, Hus I, fase 1. Tatt ut av profil, 5-12 cm. I 

prøven er det påvist 2 storr, 1 kløver og 1 knopp. 

126) Fra takbærende stolpehull S-93, Hus I, fase 2. Tatt ut av profil, 1-10 cm. I 

prøven er det påvist 1 småsyre. 

127) Fra takbærende stolpehull S-94, Hus I, fase 1. Tatt ut av profil, 5-12 cm. 

Ingen funn påtruffet under analyse. 

128) Fra dørstolpe S-96, Hus I. Tatt ut av profil, 5-10 cm. I prøven er det påvist 

1 gress. 

129) Fra dørstolpe S-97, Hus I. Tatt ut av profil, 3-12 cm. Ingen funn påtruffet 

under analyse. 

130) Fra takbærende stolpehull S-109, Hus I, fase 1. Tatt ut av profil, 5-15 cm.  

I prøven er det påvist 1 knopp, 1 meldestokk, 2 storr og 1 kløver. 

131) Fra dørstolpe S-112, Hus I. Tatt ut av profil, 4-22 cm. Ingen funn påtruffet 

under analyse. 

132) Fra dørstolpe S-116, Hus I. Tatt ut av profil, 5-10 cm. I prøven er det 

påvist 2 vassarve og 1 vikke/skolm. 

133) Fra stolpehull S-121. Hele profil.  

134) Fra takbærende stolpehull S-131, Hus I, fase 1. Tatt ut av profil, 5-15 cm. I 

prøven er det påvist 7 meldestokk. 

135) Fra grøft S-139. Tatt ut av profil, 3-6 cm. I prøven er det påvist 1 vassarve, 

2 biter aske/smeltet leire og 2 biter magnetisk jern. 

136) Fra grøft S-140. Tatt ut av profil, 2-10 cm. Ingen funn påtruffet under 

analyse. 

137) Fra grøft S-143. Tatt ut av profil, 5-15 cm. Ingen funn påtruffet under 

analyse. 

138) Fra nedgravning S-146. Tatt ut av profil, 4-20 cm. Ingen funn påtruffet 

under analyse. 

139) Fra takbærende stolpehull S-153, Hus I, fase 2. Tatt ut av profil, 5-19 cm. 

Ingen funn påtruffet under analyse. 

140) Fra stolpehull S-154. Tatt ut av profil, 4-8 cm.  

141) Fra stolpehull S-155. Tatt ut av profil, 4-10 cm.  

142) Fra takbærende stolpehull S-156, Hus I, fase 2. Tatt ut av profil, 3-8 cm. I 

prøven er det påvist 9 vassarve, 2 meldestokk, 1 maure, 1 storr, 1 soleie, 1 

storkenebb, 1 brent bein og 1 bit smeltet leire. 

143) Fra takbærende stolpehull S-157, Hus I, fase 2. Tatt ut av profil, 5-15 cm. I 

prøven er det påvist 6 vassarve, 6 meldestokk, 1 maure, 1 melde, 1 slåttestorr, 1 

høymole, 1 bit aske og 1 bit smeltet leire. 

144) Fra takbærende stolpehull S-158, Hus I, fase 2. Tatt ut av profil, 5-10 cm. I 

prøven er det påvist 8 vassarve, 4 meldestokk, 1 østerisk hør, 1 embryo spire av 

korn, 1 lin-klengjemaure, 2 linbendel, 1insekt, 1 bit brent leire og 4 biter brent 

fett. 

145) Fra takbærende stolpehull S-159, Hus I, fase 2. Hele profil. Ingen funn 

påtruffet under analyse. 
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146) Fra takbærende stolpehull S-160, Hus I, fase 1. Tatt ut av profil, 5-12 cm. I 

prøven er det påvist 7 vassarve, 1 maure, 1 linbendel og 1 tunrapp. 

147) Fra nedgravning S-169. Tatt ut av profil, 4-16 cm. I prøven er det påvist 1 

vassarve, 2 biter smeltet leire og 2 biter fett. 

148) Fra nedgravning S-170. Hele bunn av struktur. I prøven er det påvist 

glimmer. 

 

Mikromorfologi: 

149) 1 serie bestående av 2 mikromorfprøver tatt fra vestlig langvegg S-1, i 

profil 1. Prøvene indikerte at grøftene var blitt fylt av gjørmete, sedimentær 

avleiring, trolig akselerert av nedtramping. De avleirede sedimentene bestod av 

kull fra tre og planter, samt kull flekket med jernfosfat sannsynlig knyttet 

fjøsavfall. Deler av laget er trolig et resultat av avfallsdeponering av kull og 

brent leire. 

150) 1 mikromorfprøve tatt fra østlig langvegg S-1 i profil 1. Prøvene indikerte 

at grøftene var blitt fylt av gjørmete, sedimentær avleiring, trolig akselerert av 

nedtramping. De avleirede sedimentene bestod av kull fra tre og planter, samt 

kull flekket med jernfosfat sannsynlig knyttet fjøsavfall. 

 

Orienteringsoppgave: Planområdet omfattet SV hjørne av tomten med adressen 

Sundbyveien 80 som lå drøye 150 m N for Sundbyveien. Utgravningsområdet lå 

drøye 23 m V for SV hjørne av bolighuset på tomten, og ca 32 m SV for SV 

hjørne av stallen.  

Kartreferanse: ØK, CQ 037-5-4. Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 

6604733, Ø: 615829.  

LokalitetsID: 135645.  

Litteratur: Bertheussen, Morten 2009: Kulturhistorisk registrering i Spydeberg 

kommune. Fradeling av tomt/boligbygging Sundbyveien 80, Fagerli Gnr.40 bnr 

7. Østfold fylkeskommune. 

Martens, Jes 2010: Prosjektplan. Arkeologisk undersøkelse av id.135645, 

bosetningsspor og skjemming av gravhaug id.10769. Nyoppføring av bolig på 

fradelt tomt Skjersaaker øvre 40/7, ”Fagerlig”, Spydeberg kommune, Østfold 

fylke. Kulturhistorisk museum. Oslo. KHM arkiv. 

Sæther, Kathryn Etta 2012: Rapport arkeologisk utgravning. Boplass. 

Skjersaaker øvre/Fagerli 40/7, Spydeberg kommune, Østfold fylke. KHM arkiv.  

 

Referanselitteratur: Bøe, J.1931: Jernalderens keramikk i Norge. Bergens 

Museum Skrifter; 14.
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8.2.3 KULLPRØVER C57626/31-91 

 
KP-
nr. C-nr. S-nr. 

NTNU. 
labnr 

Strukturtype 

Hus 

Funnomstendighet 
Vekt, 
gram Tresort (opprinnelse) 

Ukalibrert 
datering  

Kalibrert 
datering 

1 57626/81 S-148 - Stolpehull - Tatt fra profil 0,8 - - - 

2 57626/67 S-92 - Ildsted Hus I Tatt fra profil 5,0 10 stk = 9 lønn, 1 eik. - - 

3 
57626/31 

S-1 
- Vestlig 

veggrøft 
Hus I 

Tatt fra ”brannlag” 11,9 - - - 

4 
57626/35 

S-2 
- 

Stolpehull 
- Tatt fra 

kullkonsentrasjon 4,6 - - - 

5 

57626/60 

S-84 

- 

T.b stolpehull 

Hus II 

Vasket fram fra MP1 0,6 

10 stk = 2 bjørk (fra gren), 1 
hagtorn, 3 eik, 1 lønn (fra gren), 3 

or (fra gren). - - 

6 
57626/36 

S-2 
- 

Stolpehull 
- Vasket fram fra 

MP48 1,4 - - - 

7 
57626/45 

S-31 
- 

Stolpehull 
- Vasket fram fra 

MP41 0,5 - - - 

8 
57626/50 

S-43 
- 

Stolpehull 
- Vasket fram fra 

MP47 2,0 - - - 

9 
57626/32 

S-1 
- Vestlig 

veggrøft 
Hus I Vasket fram fra 

MP53, ”grått lag” 2,4 - - - 

10 

57626/64 

S-89 

TRa-
3340 
TRa-
3341 T.b stolpehull 

Hus I, 
Fa1 

Vasket fram fra 
MP35 3,1 

9 stk = 6 hassel (hvorav 5 fra 
pinner m/marg), 1 osp, 2 eik. Eik 

og hassel datert. 
1605±25 
1770±30 

420-530 CalAD 
240-330 CalAD 

11 

57626/87 

S-158 

TRa-
3342 

T.b stolpehull 

Hus I, 
Fa2 

Vasket fram fra 
MP27 2,8 

10 stk = 4 bjørk (hvorav 1 fra 
pinne), 1 furu, 5 eik (hvorav 1 fra 

pinne og 4 fra stamme). Eik 
datert. 

1840±25 
 135-235 CalAD 

12 
57626/55 

S-72 
TRa-
3343 T.b stolpehull 

Hus I, 
Fa1 

Vasket fram fra 
MP26 2,3 

9 stk = 1 bjørk, 4 hassel (hvorav 1 
fra pinne m/marg), 1 furu, 3 eik 

1605±25 
 425-530 CalAD 
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KP-
nr. C-nr. S-nr. 

NTNU. 
labnr 

Strukturtype 

Hus 

Funnomstendighet 
Vekt, 
gram Tresort (opprinnelse) 

Ukalibrert 
datering  

Kalibrert 
datering 

(hvorav 1 fra eldre stamme). 
Hassel datert. 

13 
57626/70 

S-96 
- 

Inngangstolpe 
Hus I Vasket fram fra 

MP39 0,8 
10 stk = 2 lønn, 6 eik, 1 hassel, 1 

furu. - - 

14 57626/75 S-121 - Stolpehull - Vasket fram fra MP2 0,5 - - - 

15 
57626/51 

S-44 
- 

Stolpehull 
- Vasket fram fra 

MP46 0,9 - - - 

16 
57626/47 

S-40 
- 

T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa1 

Vasket fram fra 
MP23 2,6 

10 stk = 1 or, 5 bjørk, 1 hassel, 1 
hagtorn (fra pinne), 2 eik. - - 

17 
57626/53 

S-67 
- 

Ildsted 
Hus I Vasket fram fra 

MP37 1,7 
10 stk = 5 bjørk, 1 or, 3 furu, 1 

hassel. - - 

18 
57626/74 

S-116 
- 

Inngangstolpe 
Hus I Vasket fram fra 

MP45 1,6 
10 stk = 1 bjørk, 3 hassel (fra 

grener), 5 eik, 1 osp. - - 

19 
57626/59 

S-83 
- 

T.b stolpehull 
Hus II 

Vasket fram fra MP4 0,4 
10 stk = 5 bjørk, 2 hassel, 1 eik, 2 

furu. - - 

20 

57626/56 

S-74 

- 

T.b stolpehull 

Hus I, 
Fa1 

Vasket fram fra 
MP19 7,0 

10 stk = 3 bjørk (fra pinne 
m/marg), 2 hassel (fra 2 pinner 
m/marg), 2 furu, 3 eik (hvorav 2 

fra pinner m/marg, og 1 fra yngre 
stamme). - - 

21 
57626/48 

S-41 
- 

Stolpehull 
- Vasket fram fra 

MP22 2,2 - - - 

22 
57626/79 

S-143 
- 

Grøft 
- Vasket fram fra 

MP57 0,3 - - - 

23 
57626/80 

S-146 
- 

Nedgravning 
- Vasket fram fra 

MP51 1,3 - - - 

24 
57626/78 

S-140 
- 

Grøft 
- Vasket fram fra 

MP56 1,7 - - - 

25 
57626/77 

S-139 
- 

Grøft 
- Vasket fram fra 

MP55 1,4 - - - 
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KP-
nr. C-nr. S-nr. 

NTNU. 
labnr 

Strukturtype 

Hus 

Funnomstendighet 
Vekt, 
gram Tresort (opprinnelse) 

Ukalibrert 
datering  

Kalibrert 
datering 

26 
57626/33 

S-1 
- 

Veggrøft 
Hus I Vasket fram fra 

MP52 4,4 - - - 

27 
57626/90 

S-169 
- 

Nedgravning 
- Vasket fram fra 

MP50 1,7 - - - 

28 
57626/34 

S-1 
- 

Veggrøft 
Hus I Vasket fram fra 

MP54 0,9 - - - 

29 

57626/86 

S-157 

TRa-
3344 

T.b stolpehull 

Hus I, 
Fa2 Vasket fram fra 

MP18 2,2 

10 stk = 1 hassel (fra gren), 5 eik, 
4 or (hvorav 1 fra gren). Eik 

datert. 
1945±35 

 25-115 CalAD 

30 

57626/63 

S-88 

- 

T.b stolpehull 

Hus I, 
Fa2 Vasket fram fra 

MP33 1,6 

10 stk = 1 hassel (fra gren), 4 eik, 
1 or (fra gren m/bark), 4 furu 

(hvorav 1 fra gren. - - 

31 
57626/91 

S-170 
- 

Nedgravning 
- Vasket fram fra 

MP49 1,6 - - - 

32 

57626/82 

S-153 

- 

T.b stolpehull 

Hus I, 
Fa2 Vasket fram fra 

MP25 0,8 

10 stk = 3 bjørk (hvorav 1 fra 
gren), 3 eik, 2 or (hvorav 1 fra 

gren), 2 ukjent. - - 

33 
57626/71 

S-97 
- 

Inngangstolpe 
Hus I Vasket fram fra 

MP38 0,6 
10 stk = 4 bjørk, 2 lønn, 1 furu, 1 

hassel, 2 ukjent. - - 

34 
57626/44 

S-30 
- 

Stolpehull 
- Vasket fram fra 

MP40 0,6 - - - 

35 
57626/65 

S-90 
TRa-
3345 T.b stolpehull 

Hus I, 
Fa2 

Vasket fram fra 
MP32 1,2 

10 stk = 9 bjørk, 1 ask (fra pinne).  
Bjørk datert. 

1540±25 
 535-560 CalAD 

36 

57626/54 

S-70 

- 

T.b stolpehull 

Hus I, 
Fa1 Vasket fram fra 

MP28 2,1 

10 stk = 3 bjørk, 1 or, 1 ukjent, 1 
furu, 1 hagtorn (fra gren), 3 eik 

(hvorav 1 fra stamme). - - 

37 

57626/88 

S-159 

- 

T.b stolpehull 

Hus I, 
Fa1 Vasket fram fra 

MP24 0,3 

8 stk = 5 bjørk (hvorav 1 fra 
stamme), 1 hassel, 1 ukjent, 1 

osp. - - 

38 57626/89 S-160 - T.b stolpehull Hus I, Vasket fram fra 0,9 10 stk = 4 bjørk (hvorav 1 fra - - 
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KP-
nr. C-nr. S-nr. 

NTNU. 
labnr 

Strukturtype 

Hus 

Funnomstendighet 
Vekt, 
gram Tresort (opprinnelse) 

Ukalibrert 
datering  

Kalibrert 
datering 

Fa1 MP29 pinne m/marg), 1 furu (fra 
stamme), 1 ask (fra gren), 1 or, 2 

eik (fra stamme), 1 ukjent. 

39 
57626/68 

S-93 
- 

T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa2 

Vasket fram fra 
MP36 1,9 

10 stk = 7 hassel (fra grener), 3 
furu (hvorav 1 kvist). - - 

40 
57626/76 

S-131 
TRa-
3346 T.b stolpehull 

Hus I, 
Fa1 

Vasket fram fra 
MP21 2,4 

10 stk = 1 furu, 2 eik (fra eldre 
stamme), 7 selje. Eik datert. 

1545±25 
 535-555 CalAD 

41 

57626/66 

S-91 

- 

T.b stolpehull 

Hus I, 
Fa1 

Vasket fram fra 
MP31 1,8 

9 stk = 2 bjørk (hvorav 1 fra eldre 
stamme), 1 hassel, 1 lønn (fra 
gren), 1 furu (fra pinne), 3 eik 

(hvorav 2 fra stamme), 1 ukjent 
(fra gren). - - 

42 
57626/52 

S-64 
- 

T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa1 

Vasket fram fra 
MP17 1,0 

10 stk = 8 bjørk (hvorav 1 fra 
gren), 2 eik. - - 

43 

57626/73 

S-112 

- 

Inngangstolpe 

Hus I 
Vasket fram fra 

MP43 0,6 

10 stk = 3 bjørk (hvorav 1 fra 
gren), 5 furu (hvorav 3 fra 

grener), 2 hassel. - - 

44 

57626/62 

S-87 

- 

T.b stolpehull 

Hus I, 
Fa2 Vasket fram fra 

MP34 1,0 

10 stk = 4 bjørk, 1 osp, 3 eik 
(hvorav 1 fra gren), 1 or, 1 kvist 

(med bark). - - 

45 
57626/49 

S-42 
- 

Stolpehull 
- Vasket fram fra 

MP30 1,0 - - - 

46 57626/84 S-155 - Stolpehull - Vasket fram fra MP5 0,2 - - - 

47 

57626/58 

S-78 

- 

T.b stolpehull 

Hus I, 
Fa1 Vasket fram fra 

MP15 0,5 

10 stk = 1 bjørk, 2 hassel (fra 
gren), 1 furu, 1 eik, 3 ukjent, 2 

lønn. - - 

48 
57626/41 

S-20 
- 

T.b stolpehull 
Hus II Vasket fram fra 

MP10 0,2 
10 stk = 7 eik (hvorav 1 fra eldre 

stamme), 2 or, 1 ukjent. - - 

49 
57626/42 

S-27 
- 

T.b stolpehull 
Hus II Vasket fram fra 

MP11 0,05 Ikke kull - - 



Skjersaaker øvre/Fagerli Gnr. 40, Spydeberg kommune Saksnr. 10/5374 

 105 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 
KP-
nr. C-nr. S-nr. 

NTNU. 
labnr 

Strukturtype 

Hus 

Funnomstendighet 
Vekt, 
gram Tresort (opprinnelse) 

Ukalibrert 
datering  

Kalibrert 
datering 

50 
57626/40 

S-18 
- 

T.b stolpehull 
Hus II Vasket fram fra 

MP14 0,1 
6 stk = 1 or (fra gren), 3 ukjent 

(løvtre), 2 furu. - - 

51 
57626/72 

S-109 
- 

T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa1 

Vasket fram fra 
MP12 1,2 

10 stk = 5 bjørk (hvorav 1 fra 
gren), 2 hassel, 1 eik, 2 ukjent. - - 

52 

57626/37 

S-7 

TRa-
3347 

T.b stolpehull 

Hus II 

Vasket fram fra MP8 1,0 

10 stk = 4 bjørk, 1 or, 4 furu 
(hvorav 3 fra gren og 1 fra eldre 

stamme, 1 eik. Or datert. 
1620±25 

 415-440 CalAD 

53 

57626/39 

S-17 

- 

T.b stolpehull 

Hus II 
Vasket fram fra 

MP13 0,4 

10 stk = 4 bjørk (hvorav 1 fra 
pinne m/marg), 5 eik, 1 ukjent 

(løvtre). - - 

54 

57626/57 

S-76 

- 

Inngangstolpe 

Hus I 
Vasket fram fra 

MP44 0,5 

10 stk = 5 bjørk, 1 hassel (fra 
gren), 1 hagtorn, 2 eik, 1 

krossved. - - 

55 

57626/69 

S-94 

- 

T.b stolpehull 

Hus I, 
Fa1 Vasket fram fra 

MP16 0,3 

8 stk = 1 bjørk, 2 hassel (hvorav 1 
fra pinne), 2 eik, 1 or (fra gren), 2 

ukjent (marg). - - 

56 
57626/61 

S-85 
TRa-
3348 T.b stolpehull 

Hus II 
Vasket fram fra MP9 0,2 

9 stk = 4 bjørk (hvorav 1 fra 
pinne), 4 eik, 1 ukjent. Eik datert. 

1715±25 
 265-390 CalAD 

57 
57626/46 

S-32 
- 

Stolpehull 
- Vasket fram fra 

MP42 0,6 - - - 

58 57626/83 S-154 - Stolpehull - Vasket fram fra MP7 1,3 - - - 

59 
57626/85 

S-156 
- 

T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa2 

Vasket fram fra 
MP20 2,8 10 stk = 4 bjørk, 5 eik, 1 furu. - - 

60 57626/43 S-28 - Stolpehull - Vasket fram fra MP6 0,9 - - - 

61 

57626/38 

S-15 

TRa-
3349 

T.b stolpehull 

Hus II 

Vasket fram fra MP3 0,8 

10 stk = 4 bjørk, 4 hassel fra 
grener 1 m/marg), 1 furu, 1 eik. 

Eik datert. 
1655±25 

 395-425 CalAD 
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8.2.4 MAKROPRØVELISTE C57626/92-148 

MP.nr. C.nr. S-nr. Strukturtype Hus Funnomstendighet Liter Innhold Korn og frø 

1 57626/119 S-84 T.b stolpehull Hus II Fra profil, 5-15 cm. 0,8 Ingen funn Ingen funn 
2 57626/133 S-121 Stolpehull - Hele profil. 0,7 Ikke analysert Ikke analysert 

3 57626/97 S-15 T.b stolpehull Hus II Fra profil, 5-7 cm. 0,7 Ingen funn 1 Vassarve, 1 Storr 

4 57626/118 S-83 T.b stolpehull Hus II Fra profil, 4-8 cm. 1 1 Smeltet leire Ingen funn 

5 57626/141 S-155 Stolpehull - Fra profil, 4-10 cm. 0,9 Ikke analysert Ikke analysert 
6 57626/102 S-28 Stolpehull - Fra profil, 3-8 cm. 0,7 Ikke analysert Ikke analysert 
7 57626/140 S-154 Stolpehull - Fra profil, 4-8 cm. 0,8 Ikke analysert Ikke analysert 
8 57626/96 S-7 T.b stolpehull Hus II Fra profil, 3-8 cm. 0,7 Ingen funn Ingen funn 
9 57626/120 S-85 T.b stolpehull Hus II Hele profil. 0,4 Ingen funn Ingen funn 

10 57626/100 S-20 T.b stolpehull Hus II Fra profil, 5-10 cm. 1 Ingen funn Ingen funn 
11 57626/101 S-27 T.b stolpehull Hus II Fra profil, 5-10 cm. 1,1 Ingen funn Ingen funn 

12 
57626/130 

S-109 T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa1 Fra profil, 5-15 cm. 1 1 knop 1 Meldestokk, 2 Storr, 1 Kløver 

13 57626/98 S-17 T.b stolpehull Hus II Fra profil, 5-10 cm. 1,2 Ingen funn Ingen funn 
14 57626/99 S-18 T.b stolpehull Hus II Fra profil, 5-10 cm. 1,1 Ingen funn Ingen funn 

15 
57626/117 

S-78 T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa1 Fra profil, 5-10 cm. 0,8 

Ingen funn Ingen funn 

16 
57626/127 

S-94 T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa1 Fra profil, 5-12 cm. 1,2 

Ingen funn Ingen funn 

17 
57626/111 

S-64 T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa1 Fra profil, 5-15 cm. 0,7 Ingen funn 5 Vassarve, 5 Meldestokk, 1 Bygg 

18 
57626/143 

S-157 T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa2 Fra profil, 5-15 cm. 1 1 aske, 1 smeltet leire 

1 Maure, 6 Vassarve, 6 Meldestokk, 1 
Melde, 1 Slåttestorr, 1 Høymole 

19 

57626/115 

S-74 T.b stolpehull 

Hus I, Fa 
1 

Fra profil, 5-15 cm. 1 1 aske/leire 

1 Bringebærfrø, 1 Vassarve, 1 
Meldestokk, 3 Klin-klengjemaure, 1 

Tungras, 1 Hønsegras, 1 Storr 

20 
57626/142 

S-156 T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa2 Fra profil, 3-8 cm. 0,9 

1 brent bein, 1 smeltet 
leire 

9 Vassarve, 1 Maure, 2 Meldestokk, 1 
Storr, 1 Soleie, 1 Storkenebb 

21 
57626/134 

S-131 T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa1 Fra profil, 5-15 cm. 1,1 Ingen funn 7 Meldestokk 
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MP.nr. C.nr. S-nr. Strukturtype Hus Funnomstendighet Liter Innhold Korn og frø 

22 57626/107 S-41 Stolpehull - Fra profil, 5-15 cm. 0,7 Ikke analysert Ikke analysert 

23 
57626/106 

S-40 T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa1 Fra profil, 10-25 cm. 0,7 1 smeltet leire 5 Meldestokk 

24 
57626/145 

S-159 T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa1 Hele profil. 0,5 

Ingen funn Ingen funn 

25 
57626/139 

S-153 T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa2 Fra profil, 5-19 cm. 0,9 

Ingen funn Ingen funn 

26 
57626/114 

S-72 T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa1 Fra profil, 10-20 cm. 1,1 Ingen funn 

2 Vassarve, 9 Meldestokk, 1 Lin-
klengjemaure 

27 

57626/144 

S-158 T.b stolpehull 

Hus I, 
Fa2 

Fra profil, 5-10 cm. 1,1 
1 insekt, 1 brent leire, 4 

brent fett 

1 østerisk Hør, 1 embryo av spiret korn, 
4 Meldestokk, 8 Vassarve, 1 Lin-

klengjemaure, 2 Linbendel 

28 
57626/113 

S-70 T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa1 Fra profil, 5-12 cm. 1,1 

Ingen funn 
3 Vassarve, 1 Tunrap 

29 
57626/146 

S-160 T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa1 Fra profil, 5-12 cm. 1 

Ingen funn 1 Maure, 1 Tunrapp, 1 Linbendel, 7 
Vassarve 

30 57626/108 S-42 Stolpehull - Fra profil, 1-15 cm. 1 Ikke analysert Ikke analysert 

31 
57626/125 

S-91 T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa1 Fra profil, 5-12 cm. 1 1 knop 2 Storr, 1 Kløver 

32 
57626/124 

S-90 T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa2 Fra profil, 2-10 cm. 0,6 

Ingen funn Ingen funn 

33 
57626/122 

S-88 T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa2 Fra profil, 2-11 cm. 0,6 1 brent fett 

1 korn, 1 Lin-klengjemaure, 4 Vassarve, 1 
Linbendel, 1 Storr, 1 Arve 

34 
57626/121 

S-87 T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa2 Fra profil, 2-17cm. 0,5 

Ingen funn 1 Meldestokk, 1 Vassarve, 1 
Grasstjerneblom, 1 Fiol 

35 
57626/123 

S-89 T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa1 Fra profil, 5-23 cm. 1,1 

Ingen funn 
1 Maure, 1 Storr 

36 
57626/126 

S-93 T.b stolpehull 
Hus I, 
Fa2 Fra profil, 1-10 cm. 0,9 

Ingen funn 
1 Småsyre 

37 57626/112 S-67 Ildsted? Hus I Fra profil, 4-10 cm. 0,9 Ingen funn 1 Knoldet hestehavre, 1 Vassarve 

38 57626/129 S-97 Inngangstolpe Hus I Fra profil, 3-12 cm. 1,2 Ingen funn Ingen funn 

39 57626/128 S-96 Inngangstolpe Hus I Fra profil, 5-10 cm. 1,2 Ingen funn 1 gress 
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MP.nr. C.nr. S-nr. Strukturtype Hus Funnomstendighet Liter Innhold Korn og frø 

40 57626/103 S-30 Stolpehull - Fra profil. 0,8 Ikke analysert Ikke analysert 
41 57626/104 S-31 Stolpehull - Fra profil. 0,8 Ikke analysert Ikke analysert 
42 57626/105 S-32 Stolpehull - Fra profil. 0,9 Ikke analysert Ikke analysert 
43 57626/131 S-112 Inngangstolpe Hus I Fra profil, 4-22 cm. 0,6 Ingen funn Ingen funn 

44 

57626/116 

S-76 

Inngangstolpe Hus I 

Fra profil, 12-29 cm. 0,7 

1 fett, brent leire, 1 
smeltet leire, 5 

aske/smeltet leire 

1 Bringebærfrø, 4 Vassarve, 2 
Meldestokk, 1 Lin-klengjemaure, 1 

Hønsegras, 1 Slåttestorr, 1 Kløver, 1 
gress, 1 Vikke/Skolm 

45 57626/132 S-116 Inngangstolpe Hus I Fra profil, 5-10 cm. 0,7 Ingen funn 1 Vikke/Skolm, 2 Vassarve 

46 57626/110 S-44 Stolpehull - Fra profil, 5-15 cm. 0,6 Ikke analysert Ikke analysert 
47 57626/109 S-43 Stolpehull - Fra profil, 5-19 cm. 0,7 Ikke analysert Ikke analysert 
48 57626/95 S-2 Stolpehull - Fra profil, 10-25 cm. 0,7 Ikke analysert Ikke analysert 
49 57626/148 S-170 Nedgravning - Hele bunn av struktur. 0,5 Glimmer - 

50 57626/147 S-169 Nedgravning - Fra profil, 4-16 cm. 0,9 2 smeltet leire, 2 fett 1 Vassarve 

51 57626/138 S-146 Nedgravning - Fra profil, 4-20 cm. 1 Ingen funn Ingen funn 

52 

57626/92 

S-1 
Vestlig 

veggrøft 

Hus I 

Fra profil 4, ”kullag”. 0,9 
13 forglasset leire, 10 
aske, 2 fett, 1 rhizom 

1 Bygg, 2 Meldestokk, 1 Lin-
klengjemaure, 1 Vasspepar, 1 Høymole, 

1 gress, 1 Kornblomstfamilien 

53 
57626/93 

S-1 
Vestlig 

veggrøft 
Hus I 

Fra profil 4, ”grått lag”. 0,8 1 smeltet leire 1 Vassarve, 1 Høymole, 1 gress, 1 Soleie 

54 57626/94 S-1 Østlig veggrøft Hus I Fra profil, 1-10 cm. 0,8 Ingen funn 1 soppspore 

55 
57626/135 

S-139 Grøft 
- 

Fra profil, 3-6 cm. 1 
2 aske/smeltet leire, 2 

magnetisk jern 1 Vassarve 

56 57626/136 S-140 Grøft - Fra profil, 2-10 cm. 1,1 Ingen funn Ingen funn 
57 57626/137 S-143 Grøft - Fra profil, 5-15 cm. 0,9 Ingen funn Ingen funn 
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8.2.5 MIKROMORFPRØVELISTE C57626/149-150  

 

 

MI.nr. Undernr Cnr. S-nr Struktur Funnomstendighet Analyse resultat 

1 

1 57626/149 S-1 Veggrøft 

Vestlig langvegg, profil 1, nederst 

Lag 1 (bunn): Jern tom, siltig leire fyll med små partikler av kull fra planter og 
tre, samt jernfosfat-flekket kull. Jernflekket leirefragmenter karakterisert av 

leirete tekstur fra ”leiretråkk” og en gang humøs jord. 
Lag 2 (midten): Tynne lag bestående av kull fra tre og plantefrø, samt trolig 
strå, jernfosfat-flekket kull. Mange fragmenter av avføring, samt siltig leire. 

 

2 57626/149 S-1 Veggrøft 

Vestlig langvegg, profil 1, øverst 

Lag 3 (øverst): Jern tom, siltig leire fyll med små partikler av kull fra planter 
og tre, samt jernflekket kull. Jernfosfat- flekket leirefragmenter karakterisert 

av leirete tekstur fra ”leiretråkk” og en gang humøs jord. Noe 
sammenblanding mellom lag 1 og lag 2 i overgang mellom disse lag. 

Lag 2 (midten): Tynne lag bestående av kull fra tre og plantefrø, samt trolig 
strå, jernfosfat-flekket kull. Mange fragmenter av avføring, samt siltig leire. 

Rik på plantemateriale og et fragment brent torv. 

2 

 57626/150 S-1 Veggrøft 

Østlig langvegg, profil 1 

Jern tom, siltig leire fyll med små partikler av kull fra planter og tre, samt 
jernflekket kull. Jernfosfat- flekket leirefragmenter karakterisert av leirete 

tekstur fra ”leiretråkk” og en gang humøs jord. 

3 - S-1 Veggrøft Vestlig langvegg, profil 4 Kassert 

4 - S-1 Veggrøft Vestlig langvegg, profil 5 Kassert 

5 - S-1 Veggrøft Vestlig langvegg, profil 6 Kassert 

6 - S-1 Veggrøft Østlig langvegg, profil 7 Kassert 

7 - S-1 Veggrøft Østlig langvegg, profil 8 Kassert 



Skjersaaker øvre/Fagerli Gnr. 40, Spydeberg kommune Saksnr. 10/5374 

 110 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

8.3.TEGNINGER 

1. Profiltegninger av stolpehull knyttet Hus I, fa 1. 

2. Profiltegninger av stolpehull knyttet Hus I, fa 2. 

3. Plan og profil stolpehull etter dørstolper, S-76, S-161, S-163, S-164, S-165 og 

S-166, Hus I. 

4. Plantegning av utsnitt fra vestlig del av veggrøft S-1, Hus I. 

5. Profiltegninger av profiler i veggrøft S-1, Hus I. 

6. Plan og profil ildsted S-67 og S-92, Hus I. 

7. Profiltegninger av stolpehull knyttet Hus II. 

8. Plan og profil nedgravningene S-146, S-169 og S-170. 
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8.4. FOTOLISTE, CF34308/1- 277 

Filnavn Motivbeskrivelse 

Retning 
sett 
mot Navn Dato 

Cf34308_01.jpeg Oversiktsbilde av felt før utgravning. NV 
Sæther, 

Kathryn E. 26.07.2010 

Cf34308_02.jpeg Oversiktsbilde av felt før utgravning. NØ 
Sæther, 

Kathryn E. 26.07.2010 

Cf34308_04.jpeg Oversiktsbilde av "innkjørsel" til felt før utgravning. V 
Sæther, 

Kathryn E. 26.07.2010 

Cf34308_05.jpeg Vedstabel foran gravhaug. NV 
Sæther, 

Kathryn E. 26.07.2010 

Cf34308_07.jpeg 
Oversiktsbilde av felt før utgravning. Foto tatt fra toppen av 

gravhaug. SV 
Sæther, 

Kathryn E. 26.07.2010 

Cf34308_09.jpeg 
Oversiktsbilde av felt før utgravning etter at gjerdet gjennom 

området er fjernet. NV 
Sæther, 

Kathryn E. 27.07.2010 

Cf34308_11.jpeg 
Oversiktsbilde av felt før utgravning etter at gjerdet gjennom 

området er fjernet. SØ 
Sæther, 

Kathryn E. 27.07.2010 

Cf34308_12.jpeg 
Oversiktsbilde av felt før utgravning etter at gjerdet gjennom 

området er fjernet. Ø 
Sæther, 

Kathryn E. 27.07.2010 

Cf34308_13.jpeg Arbeidsbilde. Turid bruker hakkebordet. V 
Sæther, 

Kathryn E. 03.08.2010 

Cf34308_14.jpeg Ferdig utgravde ruter langs nordlig side av profilbenk 2. NV 
Sæther, 

Kathryn E. 03.08.2010 

Cf34308_15.jpeg Ferdig utgravde ruter langs nordlig side av profilbenk 2. SØ 
Sæther, 

Kathryn E. 03.08.2010 

Cf34308_16.jpeg Ferdig utgravde ruter langs nordlig side av profilbenk 3. NV 
Sæther, 

Kathryn E. 03.08.2010 

Cf34308_17.jpeg Ferdig utgravde ruter langs nordlig side av profilbenk 3. SØ 
Sæther, 

Kathryn E. 03.08.2010 

Cf34308_18.jpeg 
Arbeidsbilde. Tom bruker hakkebord, og Turid og Carine graver 

ruter i bakgrunnen. V 
Sæther, 

Kathryn E. 04.08.2010 

Cf34308_19.jpeg 
Arbeidsbilde. Tom bruker hakkebord, og Turid og Carine graver 

ruter i bakgrunnen. V 
Sæther, 

Kathryn E. 04.08.2010 

Cf34308_20.jpeg Ferdig utgravde ruter langs sørlig side av profilbenk 1. NV 
Sæther, 

Kathryn E. 04.08.2010 

Cf34308_21.jpeg Ferdig utgravde ruter langs sørlig side av profilbenk 1. SØ 
Sæther, 

Kathryn E. 04.08.2010 

Cf34308_22.jpeg Arbeidsbilde. Carine og Tom krafser foran maskin. SØ 
Sæther, 

Kathryn E. 10.08.2010 

Cf34308_23.jpeg Arbeidsbilde. Carine og Tom krafser foran maskin. SØ 
Sæther, 

Kathryn E. 10.08.2010 

Cf34308_24.jpeg Flateavdekket felt med unntak av tre profilbenker. NV 
Sæther, 

Kathryn E. 10.08.2010 

Cf34308_25.jpeg 
Flateavdekket felt med unntak av tre profilbenker. Håndrenset 

området i sør. NV 
Sæther, 

Kathryn E. 10.08.2010 

Cf34308_27.jpeg Flateavdekket felt med unntak av tre profilbenker. V 
Sæther, 

Kathryn E. 11.08.2010 

Cf34308_28.jpeg Flateavdekket felt med unntak av tre profilbenker. V 
Sæther, 

Kathryn E. 11.08.2010 

Cf34308_30.jpeg Flateavdekket felt med unntak av tre profilbenker. V 
Sæther, 

Kathryn E. 11.08.2010 

Cf34308_31.jpeg 
Flateavdekket felt med unntak av tre profilbenker. Veggrøfter fra 

Hus I synlig mellom benkene. NNØ 
Sæther, 

Kathryn E. 11.08.2010 
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Filnavn Motivbeskrivelse 

Retning 
sett 
mot Navn Dato 

Cf34308_32.jpeg 
Flateavdekket felt med unntak av tre profilbenker. Veggrøfter fra 

Hus I synlig mellom benkene. NNØ 
Sæther, 

Kathryn E. 11.08.2010 

Cf34308_34.jpeg Flateavdekket felt med unntak av tre profilbenker. SØ 
Sæther, 

Kathryn E. 11.08.2010 

Cf34308_36.jpeg 
Flateavdekket felt med unntak av tre profilbenker. Veggrøfter fra 

Hus I synlig mellom benkene. SSV 
Sæther, 

Kathryn E. 11.08.2010 

Cf34308_37.jpeg 
Flateavdekket felt med unntak av tre profilbenker. Veggrøfter fra 

Hus I synlig mellom benkene. SSV 
Sæther, 

Kathryn E. 11.08.2010 

Cf34308_39.jpeg Planbilde av S-65, S-66 og S-67 m/målestokk. S 
Sæther, 

Kathryn E. 19.08.2010 

Cf34308_40.jpeg Planbilde av S-65, S-66 og S-67 m/målestokk. V 
Sæther, 

Kathryn E. 19.08.2010 

Cf34308_41.jpeg 
Planbilde av takbærende stolpehull S-131 i Hus I, fase 1.  Med 

målestokk. ØSØ 
Sæther, 

Kathryn E. 19.08.2010 

Cf34308_42.jpeg Planbilde av stolpehull S-134 i Hus I m/målestokk. N 
Sæther, 

Kathryn E. 19.08.2010 

Cf34308_43.jpeg 
Planbilde av takbærende stolpehull S-132 i Hus I, fase 2. Med 

målestokk. NØ 
Sæther, 

Kathryn E. 19.08.2010 

Cf34308_44.jpeg Planbilde av takbærende stolpehull S-41 i Hus I m/målestokk. NV 
Sæther, 

Kathryn E. 19.08.2010 

Cf34308_45.jpeg 
Planbilde av takbærende stolpehull S-72 i Hus I, fase 1. Med 

målestokk. NNV 
Sæther, 

Kathryn E. 19.08.2010 

Cf34308_46.jpeg Planbilde av stolpehull S-35 i Hus I m/målestokk. NV 
Sæther, 

Kathryn E. 19.08.2010 

Cf34308_47.jpeg Planbilde av kull -og brent leireholdig del av vestlig veggrøft i Hus I. NNV 
Carine S. R. 

Eymundsson 20.08.2010 

Cf34308_48.jpeg Planbilde av kull -og brent leireholdig del av vestlig veggrøft i Hus I. SSØ 
Carine S. R. 

Eymundsson 20.08.2010 

Cf34308_50.jpeg Planbilde av kull -og brent leireholdig del av vestlig veggrøft i Hus I. NNV 
Carine S. R. 

Eymundsson 20.08.2010 

Cf34308_51.jpeg Planbilde av kull -og brent leireholdig del av vestlig veggrøft i Hus I. SSØ 
Carine S. R. 

Eymundsson 20.08.2010 

Cf34308_52.jpeg Planbilde av kull -og brent leireholdig del av vestlig veggrøft i Hus I. ØNØ 
Carine S. R. 

Eymundsson 20.08.2010 

Cf34308_53.jpeg Planbilde av kull -og brent leireholdig del av vestlig veggrøft i Hus I. ØNØ 
Carine S. R. 

Eymundsson 20.08.2010 

Cf34308_54.jpeg Planbilde av kull -og brent leireholdig del av vestlig veggrøft i Hus I. VSV 
Carine S. R. 

Eymundsson 20.08.2010 

Cf34308_55.jpeg 
Oversiktsbilde av "tomtens innkjørsel" etter flateavdekking og 

rensing. SØ 
Sæther, 

Kathryn E. 20.08.2010 

Cf34308_58.jpeg Oversiktsbilde av felt etter at prfoilbenk 2 og 3 er blitt fjernet. V 
Sæther, 

Kathryn E. 20.08.2010 

Cf34308_59.jpeg Planbilde av nedgravningene S-146 og S-169, m/målestokk. V 
Sæther, 

Kathryn E. 20.08.2010 

Cf34308_60.jpeg Planbilde av nedgravningene S-146 og S-169, m/målestokk. N 
Sæther, 

Kathryn E. 20.08.2010 

Cf34308_61.jpeg Planbilde av nedgravningene S-146 og S-169, m/målestokk. Ø 
Sæther, 

Kathryn E. 20.08.2010 

Cf34308_62.jpeg Planbilde av nedgravning S-149, m/målestokk. NV 
Tom 

Baefverfeld 20.08.2010 

Cf34308_63.jpeg Planbilde av nedgravningene S-146 og S-169, m/målestokk. NV 
Tom 

Baefverfeld 20.08.2010 
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Retning 
sett 
mot Navn Dato 

Cf34308_64.jpeg Planbilde av stolpehull S-145, m/målestokk. NV 
Tom 

Baefverfeld 20.08.2010 

Cf34308_65.jpeg Planbilde av stolpehull S-144, m/målestokk. NV 
Tom 

Baefverfeld 20.08.2010 

Cf34308_66.jpeg Planbilde av grøft S-143, m/målestokk. Ø 
Tom 

Baefverfeld 20.08.2010 

Cf34308_67.jpeg Planbilde av grøft S-143, m/målestokk. Ø 
Tom 

Baefverfeld 20.08.2010 

Cf34308_68.jpeg Planbilde av stolpehull S-141, m/målestokk. NV 
Tom 

Baefverfeld 20.08.2010 

Cf34308_69.jpeg Planbilde av grøft S-139, m/målestokk. Ø 
Tom 

Baefverfeld 20.08.2010 

Cf34308_70.jpeg Planbilde av stolpehull S-142, m/målestokk. NV 
Tom 

Baefverfeld 20.08.2010 

Cf34308_71.jpeg Planbilde av stolpehull S-147, m/målestokk. NV 
Tom 

Baefverfeld 20.08.2010 

Cf34308_72.jpeg Planbilde av stolpehull S-148, m/målestokk. Ø 
Sæther, 

Kathryn E. 20.08.2010 

Cf34308_76.jpeg 

Oversiktsbilde av Hus I m/målestokk. Profilbenk 1 krysser 
sørvestlig ende av hus. Takbærende stolpehull markert med 

tallerken, veggrøfter markert med målebånd. NNØ 
Sæther, 

Kathryn E. 23.08.2010 

Cf34308_77.jpeg 

Oversiktsbilde av Hus I m/målestokk. Profilbenk 1 krysser 
sørvestlig ende av hus. Takbærende stolpehull markert med 

tallerken, veggrøfter markert med målebånd. NNØ 
Sæther, 

Kathryn E. 23.08.2010 

Cf34308_78.jpeg 

Oversiktsbilde av Hus I m/målestokk. Profilbenk 1 krysser 
sørvestlig ende av hus. Takbærende stolpehull markert med 

tallerken, veggrøfter markert med målebånd. NNØ 
Sæther, 

Kathryn E. 23.08.2010 

Cf34308_79.jpeg 

Oversiktsbilde av Hus I m/målestokk. Profilbenk 1 krysser 
sørvestlig ende av hus. Takbærende stolpehull markert med 

tallerken, veggrøfter markert med målebånd. NNØ 
Sæther, 

Kathryn E. 23.08.2010 

Cf34308_80.jpeg 

Oversiktsbilde av Hus I m/målestokk. Profilbenk 1 krysser 
sørvestlig ende av hus. Takbærende stolpehull markert med 

tallerken, veggrøfter markert med målebånd. SSV 
Sæther, 

Kathryn E. 23.08.2010 

Cf34308_81.jpeg 

Oversiktsbilde av Hus I og Hus II m/målestokk. Takbærende 
stolpehull markert med tallerken, veggrøfter markert med 

målebånd. V 
Sæther, 

Kathryn E. 23.08.2010 

Cf34308_82.jpeg 

Oversiktsbilde av Hus I og Hus II m/målestokk. Takbærende 
stolpehull markert med tallerken, veggrøfter markert med 

målebånd. V 
Sæther, 

Kathryn E. 23.08.2010 

Cf34308_83.jpeg 
Oversiktsbilde av Hus II m/målestokk. Takbærende stolpehull 

markert med tallerken. SV 
Sæther, 

Kathryn E. 23.08.2010 

Cf34308_84.jpeg 
Oversiktsbilde av Hus II m/målestokk. Takbærende stolpehull 

markert med tallerken. SV 
Sæther, 

Kathryn E. 23.08.2010 

Cf34308_85.jpeg 
Oversiktsbilde av Hus II m/målestokk. Takbærende stolpehull 

markert med tallerken. NØ 
Sæther, 

Kathryn E. 23.08.2010 

Cf34308_88.jpeg 
Oversiktsbilde av Hus II m/målestokk. Takbærende stolpehull 

markert med tallerken. NØ 
Sæther, 

Kathryn E. 23.08.2010 

Cf34308_90.jpeg Profilbilde av stolpehull S-148 m/målestokk. NNØ Borvik, Rune 23.08.2010 

Cf34308_91.jpeg Planbilde av avskrevede stolpehull S-151 og S-151 m/målestokk. SØ 
Carine S. R. 

Eymundsson 23.08.2010 

Cf34308_92.jpeg Planbilde av avskrevede stolpehull S-151 og S-151 m/målestokk. SØ 
Carine S. R. 

Eymundsson 23.08.2010 
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Cf34308_93.jpeg 
Profilbilde av vestlig del av veggrøft S-1 i profilbenk 1 

m/målestokk. V 
Carine S. R. 

Eymundsson 23.08.2010 

Cf34308_95.jpeg 
Detaljbilde av profilet til vestlig del av veggrøft S-1 i profilbenk 1 

m/målestokk. V 
Carine S. R. 

Eymundsson 23.08.2010 

Cf34308_96.jpeg 
Detaljbilde av profilet til vestlig del av veggrøft S-1 i profilbenk 1 

m/målestokk. V 
Carine S. R. 

Eymundsson 23.08.2010 

Cf34308_97.jpeg 
Detaljbilde av profilet til vestlig del av veggrøft S-1 i profilbenk 1 

m/målestokk. V 
Carine S. R. 

Eymundsson 23.08.2010 

Cf34308_98.jpeg Nordøstlig del av profil til nedgravning S-146 m/målestokk. V Borvik, Rune 23.08.2010 

Cf34308_99.jpeg 
Planbilde av steinsirkel/setting 31 cm ned i nedgravning S-146 

m/målestokk. V 
Sæther, 

Kathryn E. 23.08.2010 

Cf34308_100.jpeg Profilbilde av delvis utgravd S-146. V 
Sæther, 

Kathryn E. 23.08.2010 

Cf34308_101.jpeg Planbilde av takbærende stolpehull S-7 i Hus II m/målestokk. V 
Tom 

Baefverfeld 24.08.2010 

Cf34308_102.jpeg Planbilde av avskrevet stolpehull m/målestokk. S 
Carine S. R. 

Eymundsson 24.08.2010 

Cf34308_103.jpeg 
Mikromorfprøve 1/1-2 satt i profilet til vestlig del av veggrøft S-1 i 

profilbenk 1. Med målestokk. SV 
Sæther, 

Kathryn E. 24.08.2010 

Cf34308_104.jpeg 
Mikromorfprøve 1/1-2 satt i profilet til vestlig del av veggrøft S-1 i 

profilbenk 1. Med målestokk. SV 
Sæther, 

Kathryn E. 24.08.2010 

Cf34308_105.jpeg Planbilde av takbærende stolpehull S-84 i Hus II m/målestokk. S 
Carine S. R. 

Eymundsson 24.08.2010 

Cf34308_106.jpeg Profilbilde av takbærende stolpehull S-7 i Hus II m/målestokk. V 
Tom 

Baefverfeld 24.08.2010 

Cf34308_107.jpeg Profilbilde av takbærende stolpehull S-84 i Hus II m/målestokk. S 
Carine S. R. 

Eymundsson 24.08.2010 

Cf34308_108.jpeg Planbilde av stolpehull S-28 m/målestokk. N 
Tom 

Baefverfeld 24.08.2010 

Cf34308_109.jpeg Planbilde av stolpehull S-121 m/målestokk. S 
Carine S. R. 

Eymundsson 24.08.2010 

Cf34308_110.jpeg Profilbilde av stolpehull S-121 m/målestokk. S 
Carine S. R. 

Eymundsson 24.08.2010 

Cf34308_111.jpeg Profilbilde av stolpehull S-28 m/målestokk. S 
Tom 

Baefverfeld 24.08.2010 

Cf34308_112.jpeg Risset profilbilde av stolpehull S-28 m/målestokk. S 
Tom 

Baefverfeld 24.08.2010 

Cf34308_113.jpeg Planbilde av takbærende stolpehull S-15 i Hus II m/målestokk. S 
Carine S. R. 

Eymundsson 24.08.2010 

Cf34308_114.jpeg Planbilde av avskrevet stolpehull S-24 m/målestokk. SV Borvik, Rune 24.08.2010 

Cf34308_115.jpeg Profilbilde av takbærende stolpehull S-15 i Hus II m/målestokk. S 
Carine S. R. 

Eymundsson 24.08.2010 

Cf34308_116.jpeg Risset profilbilde av stolpehull S-28 og S-155 m/målestokk. VNV 
Tom 

Baefverfeld 24.08.2010 

Cf34308_117.jpeg Planbilde av takbærende stolpehull S-83 i Hus II m/målestokk. SV 
Sæther, 

Kathryn E. 24.08.2010 

Cf34308_118.jpeg Profilbilde av takbærende stolpehull S-83 i Hus II m/målestokk. SV 
Sæther, 

Kathryn E. 24.08.2010 

Cf34308_119.jpeg Oversiktsbilde av feltet etter en del regn. V 
Sæther, 

Kathryn E. 25.08.2010 

Cf34308_120.jpeg Oversiktsbilde av feltet etter en del regn. V 
Sæther, 

Kathryn E. 25.08.2010 
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Cf34308_121.jpeg Oversiktsbilde av "tomtens innkjørsel" etter en del regn. SØ 
Sæther, 

Kathryn E. 25.08.2010 

Cf34308_122.jpeg 
Risset planbilde av takbærende stolpehull S-85 i Hus II 

m/målestokk. SV 
Carine S. R. 

Eymundsson 25.08.2010 

Cf34308_123.jpeg 
Risset planbilde av takbærende stolpehull S-20 i Hus II 

m/målestokk. VSV 
Sæther, 

Kathryn E. 25.08.2010 

Cf34308_124.jpeg 
Risset profilbilde av takbærende stolpehull S-85 i Hus II 

m/målestokk. SV 
Carine S. R. 

Eymundsson 25.08.2010 

Cf34308_125.jpeg Profilbilde av stolpehull S-154 og S-155 m/målestokk. N 
Tom 

Baefverfeld 25.08.2010 

Cf34308_126.jpeg Planbilde av takbærende stolpehull S-27 i Hus II m/målestokk. V 
Tom 

Baefverfeld 25.08.2010 

Cf34308_127.jpeg 
Risset planbilde av takbærende stolpehull S-27 i Hus II 

m/målestokk. V 
Tom 

Baefverfeld 25.08.2010 

Cf34308_128.jpeg Profilbilde av takbærende stolpehull S-20 i Hus II m/målestokk. VSV 
Sæther, 

Kathryn E. 25.08.2010 

Cf34308_129.jpeg 
Planbilde av takbærende stolpehull S-77 og S-78 i Hus I, 

henholdsvis fase 2 og 1. Med målestokk. SV 
Carine S. R. 

Eymundsson 25.08.2010 

Cf34308_130.jpeg 
Planbilde av takbærende stolpehull S-77 i Hus I, fase 2. Med 

målestokk. SV 
Carine S. R. 

Eymundsson 25.08.2010 

Cf34308_131.jpeg 
Planbilde av takbærende stolpehull S-78 i Hus I, fase 1. Med 

målestokk. SV 
Carine S. R. 

Eymundsson 25.08.2010 

Cf34308_132.jpeg Profilbilde av takbærende stolpehull S-27 i Hus II m/målestokk. VSV 
Tom 

Baefverfeld 25.08.2010 

Cf34308_133.jpeg 
Risset profilbilde av takbærende stolpehull S-27 i Hus II 

m/målestokk. VSV 
Tom 

Baefverfeld 25.08.2010 

Cf34308_134.jpeg 
Planbilde av takbærende stolpehull S-94, S-95 i Hus I, henholdsvis 

fase 1 og fase 2, samt stolpehull S-113. Med målestokk. NV 
Sæther, 

Kathryn E. 25.08.2010 

Cf34308_135.jpeg 
Planbilde av takbærende stolpehull S-93 og S-109 i Hus I, 

henholdsvis fase 2 og fase 1. Med målestokk. VNV 
Loftsgarden, 

Kjetil 25.08.2010 

Cf34308_137.jpeg 
Risset planbilde av takbærende stolpehull S-17 og S-18 i Hus II, 

m/målestokk. N 
Tom 

Baefverfeld 25.08.2010 

Cf34308_138.jpeg 
Profilbilde av takbærende stolpehull S-109 i Hus I, fase 1. Med 

målestokk. S 
Loftsgarden, 

Kjetil 25.08.2010 

Cf34308_139.jpeg 
Risset profilbilde av takbærende stolpehull S-17 og S-18 i Hus II, 

m/målestokk. N 
Tom 

Baefverfeld 25.08.2010 

Cf34308_140.jpeg 
Profilbilde av takbærende stolpehull S-78 i Hus I, fase 1. Med 

målestokk. SV 
Sæther, 

Kathryn E. 25.08.2010 

Cf34308_141.jpeg 
Profilbilde av takbærende stolpehull S-94 og S-95 i Hus I, 

henholdsvis fase 1 og fase 2. Med målestokk. SØ 
Sæther, 

Kathryn E. 25.08.2010 

Cf34308_142.jpeg 
Planbilde av takbærende stolpehull S-74 og S-156 i Hus I, 

henholdsvis fase 1 og fase 2. Med målestokk. NNV 
Tom 

Baefverfeld 26.08.2010 

Cf34308_143.jpeg 
Risset planbilde av takbærende stolpehull S-74 og S-156 i Hus I, 

henholdsvis fase 1 og fase 2. Med målestokk. NNV 
Tom 

Baefverfeld 26.08.2010 

Cf34308_144.jpeg 
Risset planbilde av takbærende stolpehull S-64 og S-157 i Hus I, 

henholdsvis fase 1 og fase 2. Med målestokk. SØ 
Loftsgarden, 

Kjetil 26.08.2010 

Cf34308_145.jpeg Profilbilde av stolpehull S-113 i Hus I, m/målestokk. SØ 
Sæther, 

Kathryn E. 26.08.2010 

Cf34308_146.jpeg 
Profilbilde av takbærende stolpehull S-77 i Hus I, fase 2. Med 

målestokk. VSV 
Carine S. R. 

Eymundsson 26.08.2010 

Cf34308_147.jpeg 
Planbilde av takbærende stolpehull S-39 og S-40 i Hus I, 

henholdsvis fase 2 og fase 1. Med målestokk. SSØ 
Carine S. R. 

Eymundsson 26.08.2010 
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Cf34308_148.jpeg Risset planbilde av stolpehull S-41 i Hus I, m/målestokk. SSØ 
Carine S. R. 

Eymundsson 26.08.2010 

Cf34308_149.jpeg 
Planbilde av takbærende stolpehull S-39 og S-40 i Hus I, 

henholdsvis fase 2 og fase 1, samt stolpehull S-41. Med målestokk. NV 
Carine S. R. 

Eymundsson 26.08.2010 

Cf34308_150.jpeg 
Profilbilde av takbærende stolpehull S-74 og S-156 i Hus I, 

henholdsvis fase 1 og fase 2. Med målestokk. SSØ 
Tom 

Baefverfeld 26.08.2010 

Cf34308_151.jpeg 
Risset profilbilde av takbærende stolpehull S-74 og S-156 i Hus I, 

henholdsvis fase 1 og fase 2. Med målestokk. SSØ 
Tom 

Baefverfeld 26.08.2010 

Cf34308_152.jpeg Profilbilde av stolpehull S-41 i Hus I m/målestokk. SSØ 
Carine S. R. 

Eymundsson 26.08.2010 

Cf34308_153.jpeg 
Profilbilde av takbærende stolpehull S-64 og S-157 i Hus I, 

henholdsvis fase 1 og fase 2. Med målestokk. SØ 
Loftsgarden, 

Kjetil 26.08.2010 

Cf34308_154.jpeg 
Planbilde av takbærende stolpehull S-72 og S-158 i Hus I, 

henholdsvis fase 1 og fase 2. Med målestokk. SSØ 
Tom 

Baefverfeld 26.08.2010 

Cf34308_155.jpeg 
Risset planbilde av takbærende stolpehull S-72 og S-158 i Hus 

I,henholdsvis fase 1 og fase 2. Med målestokk. SSØ 
Tom 

Baefverfeld 26.08.2010 

Cf34308_156.jpeg 
Profilbilde av takbærende stolpehull S-131 i Hus I, fase 1. Med 

målestokk. NV 
Sæther, 

Kathryn E. 26.08.2010 

Cf34308_157.jpeg 
Planbilde av takbærende stolpehull S-70 og S-160 i Hus I, fase 1. 

Med målestokk. S 
Loftsgarden, 

Kjetil 26.08.2010 

Cf34308_158.jpeg 
Planbilde av takbærende stolpehull S-153 i Hus I, fase 2. Med 

målestokk. NNØ 
Sæther, 

Kathryn E. 26.08.2010 

Cf34308_159.jpeg 
Profilbilde av takbærende stolpehull S-40 og S-159 i Hus I, fase 1, 
samt takbærende stolpehull S-39 i Hus I, fase 2. Med målestokk. SSØ 

Carine S. R. 
Eymundsson 26.08.2010 

Cf34308_161.jpeg 
Profilbilde av takbærende stolpehull S-153 i Hus I, fase 2. Med 

målestokk. Ø 
Sæther, 

Kathryn E. 26.08.2010 

Cf34308_162.jpeg Arbeidsbilde. Tom og Carine snitter stolpehull. S 
Sæther, 

Kathryn E. 26.08.2010 

Cf34308_163.jpeg 
Profilbilde av takbærende stolpehull S-70 og S-160 i Hus I, fase 1. 

Med målestokk. S 
Loftsgarden, 

Kjetil 26.08.2010 

Cf34308_164.jpeg 
Profilbilde av takbærende stolpehull S-72 og S-158 i Hus I, 

henholdsvis fase 1 og fase 2. Med målestokk. SØ 
Tom 

Baefverfeld 26.08.2010 

Cf34308_165.jpeg 
Risset profilbilde av takbærende stolpehull S-72 og S-158 i Hus I, 

henholdsvis fase 1 og fase 2. Med målestokk. SØ 
Tom 

Baefverfeld 26.08.2010 

Cf34308_166.jpeg 
Planbilde av takbærende stolpehull S-90 og S-91 i Hus I, 

henholdsvis fase 2 og fase 1. Med målestokk. ØSØ 
Loftsgarden, 

Kjetil 27.08.2010 

Cf34308_167.jpeg 
Planbilde av takbærende stolpehull S-87, S-88 og S-89 i Hus I, 

henholdsvis fase 2 og fase 1. Med målestokk. VNV 
Sæther, 

Kathryn E. 27.08.2010 

Cf34308_168.jpeg 
Planbilde av takbærende stolpehull S-88 i Hus I, fase 2. Med 

målestokk. VNV 
Sæther, 

Kathryn E. 27.08.2010 

Cf34308_169.jpeg 
Planbilde av takbærende stolpehull S-89 i Hus I, fase 1. Med 

målestokk. VNV 
Sæther, 

Kathryn E.  

Cf34308_170.jpeg 
Planbilde av takbærende stolpehull S-87 i Hus I, fase 2. Med 

målestokk. VNV 
Sæther, 

Kathryn E. 27.08.2010 

Cf34308_171.jpeg Planbilde av stolpehull S-42 i Hus I, m/målestokk. N 
Carine S. R. 

Eymundsson 27.08.2010 

Cf34308_172.jpeg Planbilde av mulig ildsted S-67 i Hus I m/målestokk. NV 
Tom 

Baefverfeld 27.08.2010 

Cf34308_173.jpeg Risset planbilde av mulig ildsted S-67 m/målestokk. NV 
Tom 

Baefverfeld 27.08.2010 

Cf34308_174.jpeg Profilbilde av stolpehull S-42 i Hus I m/målestokk. N 
Carine S. R. 

Eymundsson 27.08.2010 
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Cf34308_175.jpeg 
Profilbilde av takbærende stolpehull S-87 og S-88 i Hus I, fase 2. 

Med målestokk. NØ 
Sæther, 

Kathryn E. 27.08.2010 

Cf34308_176.jpeg 
Profilbilde av takbærende stolpehull S-90 og S-91 i Hus I, 

henholdsvis fase 2 og fase 1. Med målestokk. ØSØ 
Loftsgarden, 

Kjetil 27.08.2010 

Cf34308_177.jpeg 
Profilbilde av takbærende stolpehull S-93 i Hus I, fase 2. Med 

målestokk. V 
Carine S. R. 

Eymundsson 27.08.2010 

Cf34308_179.jpeg Profilbilde av mulig ildsted S-67 i Hus I m/målestokk. NV 
Tom 

Baefverfeld 27.08.2010 

Cf34308_180.jpeg Risset profilbilde av mulig ildsted S-67 i Hus I m/målestokk. NV 
Tom 

Baefverfeld 27.08.2010 

Cf34308_181.jpeg 
Profilbilde av takbærende stolpehull S-89 i Hus I, fase 1. Med 

målestokk. NNØ 
Sæther, 

Kathryn E. 27.08.2010 

Cf34308_183.jpeg Planbilde avildsted S-92 i Hus I m/målestokk. S 
Carine S. R. 

Eymundsson 27.08.2010 

Cf34308_184.jpeg 
Planbilde av takbærende stolpehull S-69 i Hus I, fase 2. Med 

målestokk. VSV 
Carine S. R. 

Eymundsson 27.08.2010 

Cf34308_185.jpeg Planbilde av dørstolpehull S-96 og S-97 i Hus I m/målestokk. V 
Tom 

Baefverfeld 27.08.2010 

Cf34308_186.jpeg Risset planbilde av dørstolpehull S-96 og S-97 i Hus I m/målestokk. V 
Tom 

Baefverfeld 27.08.2010 

Cf34308_188.jpeg Profilbilde av ildsted S-92 i Hus I m/målestokk. S 
Carine S. R. 

Eymundsson 27.08.2010 

Cf34308_189.jpeg 
Profilbilde av takbærende stolpehull S-69 i Hus I, fase 2. Med 

målestokk. Ø 
Loftsgarden, 

Kjetil 27.08.2010 

Cf34308_190.jpeg 
Planbilde av dørstolpehull S-71, S-112 og S-162 i Hus I 

m/målestokk. VSV 
Sæther, 

Kathryn E. 27.08.2010 

Cf34308_191.jpeg Profilbilde av dørstolpehull S-97 i Hus I m/målestokk. V 
Tom 

Baefverfeld 27.08.2010 

Cf34308_192.jpeg Risset profilbilde av dørstolpehull S-97 i Hus I m/målestokk. V 
Tom 

Baefverfeld 27.08.2010 

Cf34308_194.jpeg 
Profilbilde av stolpehull S-30, S-31 og S-32 inntil vestlig veggrøft S-

1 m/målestokk. Ø 
Carine S. R. 

Eymundsson 27.08.2010 

Cf34308_195.jpeg Profilbilde av dørstolpehull S-96 i Hus I m/målestokk. VNV 
Tom 

Baefverfeld 27.08.2010 

Cf34308_196.jpeg Risset profilbilde av dørstolpehull S-96 i Hus I m/målestokk. VNV 
Tom 

Baefverfeld 27.08.2010 

Cf34308_197.jpeg 
Profilbilde av stolpehull S-33 inntil vestlig veggrøft S-1 

m/målestokk. SØ 
Loftsgarden, 

Kjetil 27.08.2010 

Cf34308_198.jpeg 
Planbilde av dørstolpehull S-76, S-161, S-163, S-164, S-165 og S-

166 i Hus I m/målestokk. N 
Carine S. R. 

Eymundsson 30.08.2010 

Cf34308_199.jpeg 
Profilbilde av profil A, dørstolpehull S-76, S-161 og S-166 i Hus I 

m/målestokk. N 
Carine S. R. 

Eymundsson 30.08.2010 

Cf34308_201.jpeg 
Profilbilde av dørstolpehull S-71, S-112 og S-162 i Hus I 

m/målestokk. Ø 
Sæther, 

Kathryn E. 30.08.2010 

Cf34308_202.jpeg 
Profilbilde av profil B, dørstolpehull S-76, S-163 og S-164 i Hus I 

m/målestokk. S 
Carine S. R. 

Eymundsson 30.08.2010 

Cf34308_203.jpeg 
Profilbilde av profil C, dørstolpehull S-161, S-164 og S-165 i Hus I 

m/målestokk. Ø 
Carine S. R. 

Eymundsson 30.08.2010 

Cf34308_204.jpeg Planbilde av stolpehull S-117 og S-118 i Hus I m/målestokk. V 
Carine S. R. 

Eymundsson 30.08.2010 

Cf34308_205.jpeg Profilbilde av stolpehull S-117 og S-118 i Hus I m/målestokk. V 
Carine S. R. 

Eymundsson 30.08.2010 
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Cf34308_206.jpeg 
Planbilde av dørstolpehull S-75, S-116, S-167, samt stolpehull S-

114 i Hus I m/målestokk. S 
Carine S. R. 

Eymundsson 30.08.2010 

Cf34308_207.jpeg 
Planbilde av dørstolpehull S-75, S-116 og S-167 i Hus I 

m/målestokk. NNV 
Carine S. R. 

Eymundsson 30.08.2010 

Cf34308_208.jpeg Planbilde avstolpehull S-114 i Hus I m/målestokk. SSØ 
Carine S. R. 

Eymundsson 30.08.2010 

Cf34308_209.jpeg Planbilde av avskrevet stolpehull S-133 i Hus I m/målestokk. NØ 
Tom 

Baefverfeld 31.08.2010 

Cf34308_210.jpeg Risset planbilde av avskrevet stolpehull S-133 i Hus I m/målestokk. NØ 
Tom 

Baefverfeld 31.08.2010 

Cf34308_211.jpeg Planbilde av vestlig veggrøft S-1 etter formgraving m/målestokk. NNØ 
Loftsgarden, 

Kjetil 31.08.2010 

Cf34308_212.jpeg Planbilde av vestlig veggrøft S-1 etter formgraving m/målestokk. NNØ 
Loftsgarden, 

Kjetil 31.08.2010 

Cf34308_213.jpeg 
Profilbilde av dørstolpehull S-75, S-116 og S-167 i Hus I 

m/målestokk. N 
Carine S. R. 

Eymundsson 31.08.2010 

Cf34308_214.jpeg Planbilde av stolpehull S-44 i Hus I m/målestokk. SØ 
Carine S. R. 

Eymundsson 31.08.2010 

Cf34308_217.jpeg Profilbilde av østlig del av veggrøft S-1 i profilbenk 1 m/målestokk. SV 
Sæther, 

Kathryn E. 31.08.2010 

Cf34308_218.jpeg Profilbilde av østlig del av veggrøft S-1 i profilbenk 1 m/målestokk. SV 
Sæther, 

Kathryn E. 31.08.2010 

Cf34308_219.jpeg Planbilde av stolpehull S-43 i Hus I m/målestokk. ØSØ 
Carine S. R. 

Eymundsson 31.08.2010 

Cf34308_220.jpeg 
Arbeidsbilde. Tom, Kjetil, Gjermund og Kathryn "tømmer" vestlig 

veggrøft S-1. NV 
Carine S. R. 

Eymundsson 31.08.2010 

Cf34308_221.jpeg 
Mikromorfprøve 2/1 satt i profilet til østlig del av veggrøft S-1 i 

profilbenk 1. Med målestokk. SV 
Sæther, 

Kathryn E. 01.09.2010 

Cf34308_222.jpeg Profilbilde av stolpehull S-43 i Hus I m/målestokk. ØSØ 
Carine S. R. 

Eymundsson 01.09.2010 

Cf34308_223.jpeg 
Planbilde av liten annsamling varmepåvirket stein og kull i vestlig 

del av veggrøft S-1 m/målestokk. NV 
Tom 

Baefverfeld 01.09.2010 

Cf34308_224.jpeg 
Planbilde av liten annsamling varmepåvirket stein og kull i vestlig 

del av veggrøft S-1 m/målestokk. V 
Tom 

Baefverfeld 01.09.2010 

Cf34308_225.jpeg 
Planbilde av liten annsamling varmepåvirket stein og kull i vestlig 

del av veggrøft S-1 m/målestokk. NØ 
Tom 

Baefverfeld 01.09.2010 

Cf34308_226.jpeg Planbilde av stolpehull S-2 i Hus I m/målestokk. NØ 
Carine S. R. 

Eymundsson 01.09.2010 

Cf34308_227.jpeg Profilbilde av stolpehull S-114 i Hus I m/målestokk. S 
Carine S. R. 

Eymundsson 01.09.2010 

Cf34308_228.jpeg 
Plan og profilbilde av S-146, S-169 og S-170 under utgravning 

m/målestokk. V 
Carine S. R. 

Eymundsson 01.09.2010 

Cf34308_229.jpeg 
Oversiktsbilde av "tømt" vestlig del av veggrøft S-1 med 

profilbenkene 4, 5 og 6. Med målestokk. ØNØ 
Tom 

Baefverfeld 01.09.2010 

Cf34308_230.jpeg 
Oversiktsbilde av "tømt" vestlig del av veggrøft S-1 med 

profilbenkene 1, 4, 5 og 6. VSV 
Tom 

Baefverfeld 01.09.2010 

Cf34308_231.jpeg 
Profilbilde av vestlig del av "tømt" veggrøft S-1 i profilbenk 4. Med 

målestokk. SSV 
Tom 

Baefverfeld 01.09.2010 

Cf34308_232.jpeg 
Profilbilde av vestlig del av "tømt" veggrøft S-1 i profilbenk 4. Med 

målestokk. NNØ 
Tom 

Baefverfeld 01.09.2010 

Cf34308_233.jpeg 
Profilbilde av vestlig del av "tømt" veggrøft S-1 i profilbenk 5. Med 

målestokk. NØ 
Tom 

Baefverfeld 01.09.2010 
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Cf34308_234.jpeg 
Profilbilde av vestlig del av "tømt" veggrøft S-1 i profilbenk 5. Med 

målestokk. SV 
Tom 

Baefverfeld 01.09.2010 

Cf34308_235.jpeg 
Profilbilde av vestlig del av"tømt" veggrøft S-1 i profilbenk 6. Med 

målestokk. NØ 
Tom 

Baefverfeld 01.09.2010 

Cf34308_236.jpeg 
Profilbilde av vestlig del av "tømt" veggrøft S-1 i profilbenk 6. Med 

målestokk. SV 
Tom 

Baefverfeld 01.09.2010 

Cf34308_237.jpeg Profilbilde av nedgravning S-170 funnet under S-169 m/målestokk. VSV 
Carine S. R. 

Eymundsson 01.09.2010 

Cf34308_238.jpeg Profilbilde av nedgravning S-169 og S-170 m/målestokk. VSV 
Carine S. R. 

Eymundsson 01.09.2010 

Cf34308_239.jpeg Profilbilde av nedgravning S-146, S-169 og S-170 m/målestokk. VSV 
Carine S. R. 

Eymundsson 01.09.2010 

Cf34308_240.jpeg 
Profilbilde av vestlig del av veggrøft S-1 i profilbenk 4. Med 

målestokk. NØ 
Tom 

Baefverfeld 01.09.2010 

Cf34308_241.jpeg 
Risset profilbilde av vestlig del av veggrøft S-1 i profilbenk 4. Med 

målestokk. NØ 
Tom 

Baefverfeld 01.09.2010 

Cf34308_242.jpeg 
Profilbilde av vestlig del av veggrøft S-1 i profilbenk 5. Med 

målestokk. NØ 
Tom 

Baefverfeld 01.09.2010 

Cf34308_243.jpeg 
Risset profilbilde av vestlig del av veggrøft S-1 i profilbenk 5. Med 

målestokk. NØ 
Tom 

Baefverfeld 01.09.2010 

Cf34308_244.jpeg 
Profilbilde av vestlig del av veggrøft S-1 i profilbenk 6. Med 

målestokk. NØ 
Tom 

Baefverfeld 01.09.2010 

Cf34308_245.jpeg 
Risset profilbilde av vestlig del av veggrøft S-1 i profilbenk 6. Med 

målestokk. NØ 
Tom 

Baefverfeld 01.09.2010 

Cf34308_246.jpeg Profilbilde av nedgravning S-146 og S-169 m/målestokk. V 
Sæther, 

Kathryn E. 01.09.2010 

Cf34308_247.jpeg Profilbilde av nedgravning S-146 og S-169 m/målestokk. V 
Sæther, 

Kathryn E. 01.09.2010 

Cf34308_248.jpeg 
Mikromorfprøve 3/1 satt i profilet til vestlig del av veggrøft S-1 i 

profilbenk 4. Med målestokk. NØ 
Tom 

Baefverfeld 01.09.2010 

Cf34308_249.jpeg 
Mikromorfprøve 4/1 satt i profilet til vestlig del av veggrøft S-1 i 

profilbenk 5. Med målestokk. NØ 
Sæther, 

Kathryn E.  

Cf34308_250.jpeg 
Mikromorfprøve 5/1 satt i profilet til vestlig del av veggrøft S-1 i 

profilbenk 6. Med målestokk. NØ 
Tom 

Baefverfeld 01.09.2010 

Cf34308_251.jpeg Profilbilde av stolpehull S-2 m/målestokk. NØ 
Sæther, 

Kathryn E. 01.09.2010 

Cf34308_252.jpeg 
Profilbilde av østlig del av veggrøft S-1 i profilbenk 7. Med 

målestokk. NØ 
Gjermund 
Steinskog 03.09.2010 

Cf34308_253.jpeg 
Mikromorfprøve 6/1 satt i profilet til østlig del av veggrøft S-1 i 

profilbenk 7. Med målestokk. NØ 
Gjermund 
Steinskog 03.09.2010 

Cf34308_254.jpeg Profilbilde av grøfter S-139, S-140 og S-143 m/målestokk. NØ 
Tom 

Baefverfeld 03.09.2010 

Cf34308_255.jpeg Risset profilbilde av grøft S-139 m/målestokk. NØ 
Tom 

Baefverfeld 03.09.2010 

Cf34308_256.jpeg Risset profilbilde av grøft S-140 m/målestokk. NØ 
Tom 

Baefverfeld 03.09.2010 

Cf34308_257.jpeg Risset profilbilde av grøft S-143 m/målestokk. NØ 
Tom 

Baefverfeld 03.09.2010 

Cf34308_258.jpeg 
Profilbilde av østlig del av veggrøft S-1 i profilbenk 8. Med 

målestokk. NØ 
Gjermund 
Steinskog 03.09.2010 

Cf34308_259.jpeg 
Mikromorfprøve 7/1 satt i profilet til østlig del av veggrøft S-1 i 

profilbenk 8. Med målestokk. NØ 
Gjermund 
Steinskog 03.09.2010 
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Cf34308_260.jpeg Planbilde av "tømt" vegrøft S-1 i sørlig gavleende. NV 
Sæther, 

Kathryn E. 03.09.2010 

Cf34308_261.jpeg Planbilde av "tømt" vegrøft S-1 i sørlig gavleende. NV 
Sæther, 

Kathryn E. 03.09.2010 

Cf34308_262.JPG Foto av skår med hulkiledekor C57626/6. - 
Sæther, 
Kathryn E. 12.12.2010 

Cf34308_263.JPG Foto av skår med hulkiledekor C57626/6. - 
Sæther, 
Kathryn E. 

12.12.2010 

Cf34308_264.JPG Foto av hankskår og randskår med neglrifling C57626/7. - 
Sæther, 
Kathryn E. 

12.12.2010 

Cf34308_265.JPG Foto av hankskår og randskår med neglrifling C57626/7. - 
Sæther, 
Kathryn E. 

12.12.2010 

Cf34308_266.JPG Foto av funn fra rutegraving. - 
Sæther, 
Kathryn E. 

12.12.2010 

Cf34308_267.JPG Foto av skår med strekdekor C57626/16. - 
Sæther, 
Kathryn E. 

12.12.2010 

Cf34308_268.JPG Foto av skår med strekdekor C57626/16. - 
Sæther, 
Kathryn E. 

12.12.2010 

Cf34308_269.JPG Foto av skår med furer/streker C57626/19. - 
Sæther, 
Kathryn E. 

12.12.2010 

Cf34308_270.JPG Foto av skår med furer/streker C57626/19. - 
Sæther, 
Kathryn E. 

12.12.2010 

Cf34308_271.JPG Foto av skår med skråstilt linjegruppe C57626/23. - 
Sæther, 
Kathryn E. 

12.12.2010 

Cf34308_272.JPG Foto av skår med skråstilt linjegruppe C57626/23. - 
Sæther, 
Kathryn E. 

12.12.2010 

Cf34308_273.JPG Foto av brente leirebiter C57626/26. - 
Sæther, 
Kathryn E. 

12.12.2010 

Cf34308_274.JPG Foto av brente leirebiter C57626/26. - 
Sæther, 
Kathryn E. 

12.12.2010 

Cf34308_275.JPG Foto av skår med vekseldekorasjon C57626/2. - 
Sæther, 
Kathryn E. 

12.12.2010 

Cf34308_276.JPG Foto av skår med vekseldekorasjon C57626/2. - 
Sæther, 
Kathryn E. 

12.12.2010 

Cf34308_277.JPG Foto av skår med vekseldekorasjon C57626/2. - 
Sæther, 
Kathryn E. 

12.12.2010 

 

 

8.5. ANALYSER  

1. Rapport vedr. vedanatomisk analyse av Peter Mikkelsen ved Moesgård 

museum. 

2. NTNU-rapport. 

3. Rapport vedr. makrofossilanalyse av Annine Moltsen ved NOK. 

4. Rapport vedr. mikromorfanalyse av Dr Richard Macphail. 
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8.6. KART 

1. Oversiktskart over utgravningsområdet med strukturer del 1. 

2. Oversiktskart over utgravningsområdet med strukturer del 2. 

3. Oversiktskart over utgravningsområdet med strukturer del 3. 

4. 3D-modell del 1 

5. 3D-modell del 2 

6. 3D-modell del 3 

7. 3D-modell del 4 

8. 3D-modell del 5 

9. 3D-modell del 6 

10. 3D-modell del 7 

11. Oversiktkart over fylkeskommunens sjakter og funn. 

12. Oversiktskart over fylkeskommunens sjakter. 
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8.7. ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

1. Feltdagbok 

2. Strukturskjema 

3. Rentegninger 
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