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SAMMENDRAG 
Utgravningen ble gjennomført i perioden 21.06-06.07.2011 i forbindelse med utvidelsen av E6 til 

firefelts motorvei og utvidelse av Dovrebanen til dobbelt jernbanespor på strekningene Minnesund-

Hedmark fylkesgrense og Eidsvoll stasjons-Julsruddalsevja. Planområdet/traseen strekker seg i et 

100 m bredt belte, øst for eksisterende E6 og jernbanetrasee, langs med Mjøsa. KHMs utgravning 

omfattet tre lokaliteter i Eidsvoll kommune, Akershus fylke; Korslund nedre 193/1, Brøhaug 194 og 

Hellum 194/3, samt en lokalitet i Stange, Hedmark fylke; Mostue nedre 189/1. Strukturene på de to 

sistnevnte lokalitetene er avskrevet.  

 

Korslund nedre, Lok 1: Undersøkelsesområdet lå i beitemark avgrenset i vest av et trebelte som 

skilte marka fra eksisterende E6. Under utgravningen ble det flateavdekket 571 m². Det ble påtruffet 

tre rydningsrøyser, ett begrenset rødbrent leirelag, en nedgravning med tilknyttet grøft, og en mulig 

produksjonsplass bestående av to nedgravninger fylt med kull, rødbrent leire, omringet av stein og 

nedtrampet humus og kull. Naturvitenskapelige prøver påviste at området var blitt ryddet og avbrent 

for skog trolig i begynnelsen av middelalderen. Dateringer fra røysene tilsvarer middelalder fram til 

nyere tid. Dateringer fra mulig produksjonsanlegg tilsvarer tidlig middelalder. 

 

Brøhaug, Lok 2: Undersøkelsen av Lok 2 omfattet en hulvei som lå i et skogdekket, ravinelandskap, 

i brattlendt terreng. Strukturen ble undersøkt av et tversgående snitt S-N, og analyseresultat fra 

prøver tatt ut av profilet indikerer at hulveien har ligget i skogdekket terreng dominert av 

barnålskog, men at det har vært mer åpne fuktige partier i nærområdet. Det ikke har vært 

bebyggelse eller dyrkede arealer i nærheten av veien. En kullprøve fra veien er datert til 

senneolitikum/eldre bronsealder. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

E6-DOVREBANEN 

KORSLUND NEDRE 193/1, BRØHAUG 194 OG 

HELLUM 194/3 EIDSVOLL KOMMUNE, 
AKERSHUS FYLKE, MOSTUE NEDRE 189/1, 
STANGE KOMMUNE, HEDMARK FYLKE  

FORFATTER: KATHRYN ETTA SÆTHER 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningene er gjennomført i forbindelse med utvidelsen av E6 til firefelts 

motorvei og utvidelse av Dovrebanen til dobbelt jernbanespor på strekningene 

Minnesund-Hedmark fylkesgrense og Eidsvoll stasjons-Julsruddalsevja. 

Undersøkelsene omfattet tre lokaliteter i Eidsvoll kommune, Akershus fylke; 

Korslund nedre 193/1, Brøhaug 194 og Hellum 194/3, samt en lokalitet i Stange, 

Hedmark fylke; Mostue nedre 189/1. Tiltakshaver er Statens veivesen og 

Jernbaneverket. 

 

Akershus fylkeskommune gjennomførte en forundersøkelse av planstrekningen i 

2007-2010. I den forbindelse ble det utført gjenregistrering og ny registrering av 

flere gravhauger, samt nyere tids kulturminner og forhistoriske lokaliteter som 

det undersøkt under utgravningen (Johansson 2010). På Korslund nedre 

ID133430 ble det registrert rydningsrøyser og steinpakket struktur. Kull fra en 

rydningsrøys og steinpakket struktur er henholdsvis datert middelalder og 

vikingtid/middelalder (Johansson 2010:114, Damlien og Bergstøl 2011:5). På 

Brøhaug ID114538 ble det påtruffet en hulvei, og på Hellum ID114556 ble det 

registrert et dyrkningslag og rydningsrøyser. Kull fra dyrkningslaget og et 

prøvestikk ved en av rydningsrøysene er henholdsvis datert 

senmiddelalder/nyere tid og nyere tid (Johansson 2010:145). Hedmark 

fylkeskommune gjennomførte en forundersøkelse av Mostue nedre i 2009 og i 

den forbindelse registrerte åtte nedgravninger med ukjent funksjon ID132503. 

Kull fra toppen av to av nedgravningene er datert folkevandringstid og 

merovingertid (Brodshaug 2010:22, Berg-Hansen og Bergstøl 2011:4). 

 

Akershus fylkeskommune søkte 05.01.2011 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) vedla prosjektplan og budsjett for arkeologisk utgravning i brev av 

04.08.2010. Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep med vilkår om arkeologiske 

undersøkelser for de berørte kulturminnene 26.04.2011. KHM gjennomførte de 

arkeologiske utgravningene i perioden 21.06-06.07.2011. 
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Figur 1: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-

150408SAS. Produsert 10/01.2012 av M. Samdal). 
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2. DELTAGERE, TIDSROM 

Stilling Navn Tidsrom 

Prosjektleder Jostein Bergstøl  

Feltleder Kathryn Etta Sæther 21.06-28.06.2011, 01.07-06.07.2011 

Assistent Michael Derrick 21.06-28.06.2011, 01.07-06.07.2011 

Assistent Aksel Haavik  21.06-28.06.2011, 01.07-06.07.2011 

GIS ansvarlig Magne Samdal 2 dager i tidsrommet 22.06-01.07.2011 

Maskinfører Knut Roar Sæther v/Bygdeservice A/S 23.06-28.06.2011 

Tabell 1: Oversikt over deltagere i utgravningen av E6-Dovrebanen. 

 

3. FORMIDLING  

Det var få eller ingen besøkende på feltet uten tilknytning til utgravningen. 

 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet strekker seg i et 100 meter bredt belte, øst for eksisterende E6 og 

jernbanetrasé langs Mjøsa fra Minnesund til Hedmarks fylkesgrense. Det er 

enkelte mindre tettsteder langs traseen, men planområdet er hovedsakelig preget 

av spredt hus- og hyttebebyggelse, skogdekket utmark, samt enkelte 

jordbruksområder med dyrket mark eller beite. Området består av kupert terreng 

som heller sterkt til moderat ned mot Mjøsa i vest (Johansson 2010:8, Damlien 

og Bergstøl 2011:2). Undersøkelsesområdene befant seg i beitemark eller 

skog/utmark. 

 

I fornminnedatabasen ”Askeladden” er det registrert 1012 kulturminner i 

Eidsvoll, hvorav 75 gravhauger, 161 kokegroper, 88 kullgroper og 78 

fangstgroper. Dette indikerer et område hvor innbyggerne har lagt vekt på 

jordbruk og utmarksaktiviteter. Den aktuelle traseen går gjennom et landskap 

der det er registrert flere gravrøyser, hvorav to ID42033 og ID80201 på 

Korslund øvre. 

 

5. UTGRAVNINGENE 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

KHMs prosjektplaner revidert 30 og 31. mars 2011 danner den vitenskapelige 

bakgrunnen for undersøkelsene av E6-Dovrebanen. Prosjektplanene er 

utarbeidet med utgangspunkt i registreringsfunn gjort i 2010 av Akershus 

fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune i 2009 (Brodshaug 2010, 

Johansson 2010, Damlien og Bergstøl 2011, Berg-Hansen og Bergstøl 2011). 

 

Innenfor plangrensen til E6-Dovrebanen traseen registrerte Akershus 

fylkeskommune tre lokaliteter innenfor gårdsgrensene til Korslund nedre gnr. 

193, Brøhaug gnr.194 og Hellum gnr.194. Syv rydningsrøyser, en 

rydningsstreng og en steinpakket struktur ble registrert på Korslund nedre 

ID133430. To kullprøver fra registreringen er radiologiske datert. En 

rydningsrøys F2 er datert til middelalder, og en steinpakning F1 er datert 
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vikingtid/middelalder. Steinpakningen var gitt en foreløpig fortolkning som 

kokegrop, men denne var ansett som noe usikker. Under utgravningen ble 

undersøkt felt på Korslund nedre kalt Lok 1. 

 

En hulvei ble registrert på Brøhaug ID114538. Det ble ikke tatt ut prøver til 

datering under registrering. Under utgravningen fikk hulveien navnet Lok 2. 

 

På Hellum ID114556 ble det registrert 13 rydningsrøyser, tre steingjerder, ett 

dyrkningslag og tre dyrkningsflater. Steingjerdene, fire av rydningsrøysene og 

dyrkningsflatene var antatt å tilhøre et kulturmiljø fra nyere tid og var ikke del 

av undersøkelsesområdet under utgravningen. Ni rydningsrøyser og 

dyrkningslaget i sørlig del av planområdet var derimot antatt å være 

forhistoriske. To kullprøver fra registreringen er radiologiske datert. 

Dyrkningslaget F19 er datert til senmiddelalder/nyere tid, og kull fra et 

prøvestikk øst for rydningsrøys F1 er datert til nyere tid. Under utgravningen ble 

feltet på Hellum kalt Lok 3. 

 

Hedmark fylkeskommune registrerte en lokalitet innenfor plangrensen til E6-

Dovrebanen traseen på Mostue nedre gnr.189 ID132503. Åtte nedgravninger 

med ukjent funksjon ble registrert på lokaliteten, hvorav fire var ansett som 

meget usikre. Kullprøver fra toppen av to av nedgravningene 132503-1 og 2 er 

henholdsvis datert til folkevandringstid og merovingertid. Under utgravningen 

ble undersøkt felt på Mostue nedre kalt Lok 4. 

 

Usikkerhet var knyttet flere av tolkningen av strukturer avdekket under 

registreringene, i tillegg var stor usikkerhet knyttet enkelte strukturers 

forhistoriske tilknytning. En sentral, generell prioritering ved utgravningen av 

alle lokalitetene var derfor å både typebestemme og funksjonsbestemme de 

forskjellige strukturene og anlegg, samt datere enkelte for da å kunne undersøke 

den eventuelle sammenhengen dem i mellom og mulige ulike aktivitetsfaser. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Undersøkelsen ved Korslund nedre og Mostue nedre ble utført som en maskinell 

flateavdekking (Løken et. al 1996), hvor pløyelaget blir fjernet ned til 

undergrunnen med gravemaskin med flatt skjær. Avdekkingen innbefattet 

åpning av områdene hvor fylkeskommunen hadde påtruffet automatisk fredete 

kulturminner, og arealet rundt dem innenfor grensene til tiltaksområdet. Feltene 

ble renset med krafse, og enkelte strukturer med graveskje. 

 

Undersøkelsene ved Brøhaug og Hellum ble utført for hånd. 

 

Alle strukturene ble målt inn med totalstasjon. 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 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 
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UTM 32N. Alle kartdata og metakart er lagret ved det digitale kartverket ved 

Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. 

 

 
Figur 2: Michael og Steinar flateavdekker sammen med gravemaskin (Cf34427_49, fotograf K. 

Sæther). 

 

Snittede strukturer ble tegnet i plan, og profil, samt dokumentert med digitalfoto. 

Det ble også tatt kullprøver og/eller makroprøver, og mikromorfprøver av 

enkelte strukturer. I felt ble funn fra de enkelte utgravningene fortløpende fra 1 

tildelt Fnr, kullprøver KPnr, makroprøver MPnr, pollenprøver PPserienr og 

undernr og mikromorfprøver Minr. Funn og prøver fra utgravningene er 

katalogisert under C58126-58127.  

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

21.06-22.06.2011 Kathryn Etta Sæther, Michael Derrick og Aksel Haavik reiser 

ut i felt. Dagene blir brukt til å lokalisere de enkelte undersøkelsesområdene, 

samt dokumentere disse med foto og delvis innmåling. Hulveien på Brøhaug blir 

snittet, og to rydningsrøyser på Hellum blir dokumentert for snitting. 

 

23.06-28.06.2011 Lokalitetene Korslund nedre og Mostue nedre blir 

flateavdekket og delvis renset i plan. 

 

01.07.2011 Mulige strukturer på Mostue nedre blir undersøkt og avskrevet. 

Funn ved øvrige lokaliteter blir innmålt av Magne Samdal. 

 

04.07.2011 Tre rydningsrøyser på Hellum blir snittet og dokumentert ferdig. 

 

05.07-06.07.2011 Strukturene på Korslund nedre blir snittet og dokumentert. 

Feltarbeidet blir avsluttet. 
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5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Som registreringen av E6-Dovrebanen viste var det mange kulturminner fra 

nyere tid på de forskjellige lokalitetene. Flere av disse lignet forhistoriske 

strukturer og kunne lett forveksles, samtidig som de i enkelte tilfeller hadde 

skåret gjennom forhistoriske fornminner. Dette sannsynliggjør at eventuelt flere 

fornminner kan ha blitt fjernet fra de enkelte lokalitetene av nyere tids aktivitet.   

 

I tilfelle Brøhaug og Hellum viste det seg å være vanskelig å undersøke den 

eventuelle tilstedeværelsen av flere fornminner i området enn det allerede 

registrert i overflaten da det var umulig/vanskelig å føre inn en gravemaskin i de 

tett skogbevokste, sterkt hellende områdene. Uten maskin kunne ikke matjorden 

fjernes på lokalitetene og det er derfor umulig å si om områdene omfattet flere 

kulturminner enn det som var synlig i overflaten. 

 

 
Figur 3: Området med hulvei på Brøhaug sett mot sørøst (Cf34427_17, fotograf A. Haavik). 

 

Selv i de tilfellene hvor områdene ikke var dekket av skog viste avdekking 

stedvis tydelig tegn til at trær og buskas hadde tidligere dekket feltene da det 

påtruffet flere brente røtter som kunne ligne groper eller nedgravninger i flaten. 

 

6. UTGRAVNINGENE LANGS E6-DOVREBANEN TRASÉEN 

Under utgravningen av E6-Dovrebanen traseen ble det undersøkt fire lokaliteter. 

Lokalitetene fikk fortløpende betegnelsen Lok 1 som lå på Korslund nedre, Lok 

2 som lå på Brøhaug og Lok 3 som lå på Hellum og Lok 4 som lå på Mostue 

nedre. Til sammen ble det nummerert 17 strukturer under utgravningene og 

disse bestod hovedsakelig av rydningsrøyser, men også en hulvei, 

nedgravninger, grøft og aktivitetslag. De forskjellige typer strukturer og deres 

antall fordelte seg slik; 
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Strukturtype Lok 1, 
Korslund nedre 

Lok 2, 
Brøhaug 

Lok 3, 
Hellum 

Lok 4, 
Mostue nedre 

Sum 
strukturer 

Rydningsrøys 3 0 8 0 11 

Hulvei 0 1 0 0 1 

Nedgravning 2 0 0 0 2 

Grøft 1 0 0 0 1 

Aktivitetslag 2 0 0 0 2 

Sum strukturer pr. felt 8 1 8 0 17 
Tabell 2: Strukturtypene og antall påtruffet under utgravningen av E6-Dovrebanen. 

 

 
Figur 4: Undersøkelsesområdene knyttet E6-Dovrebanen prosjektet (Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 10/12.2012 av M. Samdal). 
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Som anvist av tabellen ble det ikke påtruffet forhistoriske kulturminner ved 

Mostue nedre. Et område på drøye 400 m² som omfattet alle registrerte funn og 

området rundt ble avdekket. Det ble påtruffet enkelte mørke flekker i 

undergrunnen, og alle ble snittet. Undersøkelsen viste imidlertid at flekkene 

mest sannsynlig var av naturlig opprinnelse da de enten var tynne lag på ca. 1 

cm eller hadde utflytende og meget uklar avgrensning i plan og profil. Lok 4 ble 

derfor avskrevet i felt. 

 

 
Figur 5: Avskrevet mulig struktur på Mostue nedre (Cf34427_97, fotograf K. Sæther). 

 

 
Figur 6: Oversiktskart over utgravningsområdet på Mostue (Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 06/12.2011 av M. Samdal). 
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Strukturene funnet under utgravningen på Lok 3 på Hellum er også avskrevet. 

Som angitt av tabellen ble det påtruffet åtte rydningsrøyser på lokaliteten, og tre 

av disse ble undersøkt nærmere. Under etterarbeidet med lokaliteten ble 

kullprøver fra to av de undersøkte røysene radiologisk datert til nyere tid (se 

også kap. 6.3). Prøver fra disse strukturene har derfor ikke blitt tildelt Cnr. 

 

Det ble til sammen samlet inn 13 kullprøver, 13 makroprøver, fem pollenserier 

og en mikromorfprøve fra Lok 1, Lok 2 og Lok 3. 

 
Lok 1, Korslund nedre 

 KP-nr. C-nr. S-nr. Strukturtype Analysert Datert 

1 58126/6 S-8 Nedgravning X X 

2 58126/4 S-5 Nedgravning X X 

3 58126/2 S-3 Rydningsrøys X X 

4 58126/7 S-8 Nedgravning - - 

5 58126/8 S-9 Brent leire lag - - 

6 58126/3 S-3 Rydningsrøys - - 

7 58126/10 S-11 Nedtrampet lag - - 

8 58126/1 S-1 Rydningsrøys X X 

9 58126/9 S-10 Grøft - - 

10 
58126/5 

S-5 
Grøft inntil 

nedgravning - 
- 

Lok 2, Brøhaug 

 KP-nr. C-nr. S-nr. Strukturtype Analysert Datert 

1 58127/1 S-1 Hulvei X X 

Lok 3, Hellum 

 KP-nr. C-nr. S-nr. Strukturtype Analysert Datert 

1 - S-2 Rydningsrøys X X 

2 - S-8 Rydningsrøys - - 

3 - S-9 Rydningsrøys X X 

Lok 1, Korslund nedre 

MP.nr. C-nr. S-nr. Strukturtype Analysert Datert 

1 58126/11 S-1 Rydningsrøys X - 

2 58126/12 S-3 Rydningsrøys X - 

3 58126/13 S-3 Rydningsrøys X - 

4 58126/14 S-5 Nedgravning X - 

5 
58126/15 

S-5 
Grøft inntil 

nedgravning - 
- 

6 58126/17 S-9 Brent leire lag - - 

7 58126/16 S-8 Nedgravning X - 

8 58126/19 S-11 Nedtrampet lag - - 

9 58126/18 S-10 Grøft - - 

Lok 2, Brøhaug 

MP.nr. C-nr. S-nr. Strukturtype Analysert Datert 

1 58127/2 S-1 Hulvei X X 

Lok 3, Hellum 

MP.nr. C-nr. S-nr. Strukturtype Analysert Datert 

1 - S-2 Rydningsrøys X - 

2 - S-9 Rydningsrøys - - 

3 - S-8 Rydningsrøys X - 

Lok 1, Korslund nedre 

PP.nr C-nr. S-nr. Strukturtype Analysert Datert 



E6-Dovrebanen, Akershus kommune  Saksnr. 09/6238 

 12 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

1/1 58126/20 S-1 Rydningsrøys X - 

1/2 58126/20 S-1 Rydningsrøys X - 

1/3 58126/20 S-1 Rydningsrøys X - 

2/1 58126/21 S-3 Rydningsrøys X - 

2/2 58126/21 S-3 Rydningsrøys X - 

2/3 58126/21 S-3 Rydningsrøys X - 

2/4 58126/21 S-3 Rydningsrøys X - 

2/5 58126/21 S-3 Rydningsrøys X - 

Lok 2, Brøhaug 

PP.nr C-nr. S-nr. Strukturtype Analysert Datert 

1/1 58127/3 S-1 Hulvei X - 

1/2 58127/3 S-1 Hulvei X - 

1/3 58127/3 S-1 Hulvei X - 

Lok 3, Hellum 

PP.nr C-nr. S-nr. Strukturtype Analysert Datert 

1/1 - S-9 Rydningsrøys X - 

1/2 - S-9 Rydningsrøys X - 

2/1 - S-2 Rydningsrøys X - 

2/2 - S-2 Rydningsrøys x - 

Lok 1, Korslund nedre 

Minr. C-nr. S-nr. Strukturtype Analysert Datert 

1 Kassert S-8 Nedgravning - - 
Tabell 3: Naturvitenskapelige prøver fra utgravningen av E6-Dovrebanen (for 

fullstendig prøveliste se vedlegg). 
 

Syv kullprøver fra utgravningen er vedartbestemt av Helge Irgens Høeg ved 

Kulturhistorisk museum, samt datert ved nasjonallaboratoriet for radiologisk 

datering, NTNU (DF-4244). Åtte floterte makroprøver og fem pollenserier er 

analysert ved Natur og Kultur (NOK) av Annine Moltsen. 

 

Analyseresultater og radiologiske dateringer er omtalt sammen med deres 

respektive funnkontekst i kapitlene som omhandler utgravningens strukturer (se 

kap). Fullstendige tabeller over strukturer, prøver og analyseresultat fra E6-

Dovrebannen er vedlagt i rapportens vedlegg. 
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6.1 UTGRAVNINGEN AV LOK 1, KORSLUND NEDRE 

Lok 1 bestod av et flateavdekket areal på 571 m². Avdekket areal omfattet den 

registrerte og daterte steinpakningen F1 (S-8), men ikke rydningsrøysen F2. 

Feltet lå i dyrket mark inntil et skogbelte i vest som avgrenset området fra E6. 

Terrenget i utgravningsområdet helte sterkt mot vest.  I overgangen mellom 

dyrket mark og skogbelte var det en tydelig åkerkant som lignet en åkerrein. 

Snitting viste imidlertid ingen gamle dyrkningslag, kun matjord som var blandet 

med flere stein. Vest for åkerkanten, innimellom trærne, var det flere 

rydningsrøyser og rydningsstrenger. Disse ble ikke nummerert eller undersøkt 

under utgravningen da det var antatt at disse var fra nyere tid, men i 

registreringsrapporten omfatter de numrene F3-F10 (Johansson 2010:119-123). 

Inntil åkerkanten ble det avdekket flere mørke flekker av brente røtter. 

Undergrunnen bestod av gulbrun leirete silt, iblandet litt grus og stein. 

 

 
Figur 7: Oversiktskart over fornminneområdet og utgravningsområdet på Korslund nedre 

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

06/12.2011 av M. Samdal). 
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Figur 9: Oversiktskart over fornminnefunn på Korslund nedre (Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 10/01.2012 av M. Samdal). 
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Figur 8: Flateavdekket felt sett mot sørvest (Cf34427_29, fotograf K. Sæther). 

 

I vestlig halvdel av utgravningsområdet ble det avdekket en nord-sør orientert 

rekke av tre overlappende rydningsrøyser S1-3. S-1 som lå lengst mot sør ble 

ikke fullstendig avdekket, men fortsatte under sørlig feltkant. Rekken av røyser 

lå parallelt med åkerkanten i vestlig feltavgrensning. Inntil østlig avgrensning av 

rydningsrøys S-3 ble det påtruffet nedgravninger og grøfter S-5, S-8, S-10 og S-

11, hvorav de tre sistnevnte er del av et mulig produksjonsanlegg. Formgraving 

av snittet til S-3 viste at røysen skar alle strukturene i øst. 

 

 
Figur 10: Rydningsrøys S-2 og S-3, mulig produksjonsanlegg S-8, S-10 og S-11 og nedgravning 

med grøft S-5, sett mot vest (Cf34427_35, fotograf K. Sæther). 

 

6.1.1 RYDNINGSRØYSENE PÅ LOK 1 

I plan var rydningsrøysene på Lok 1 meget likartede. De bestod alle av 

nevestore stein i toppen og midten, og større stein i avgrensningen til sidene. To 
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av røysene S-1 og S-3 ble snittet. I tillegg foreligger det en datering fra 

fylkeskommunens registrering av en rydningsrøys F2 som ikke ble avdekket 

under utgravningen. 

 

I røysenes profiltegninger er lagene differensiert ved hjelp av signaturer og 

lagnummer og prøveutakelse markert med prøvenummer. 

 

S-1 

Rydningsrøysen S-1 ble avdekket ca. 10 cm under markoverflaten og hadde 

avlang/lineær form i plan 860x400 cm. Strukturen ble ikke fullstendig avdekket, 

men fortsatte under sørlig sjaktkant. S-1 var stedvis uklart avgrenset da spesielt i 

nord hvor den overlappet rydningsrøys S-2.  

 

I profil bestod røysen av 5-6 lag med små og store stein mellom 30 og10 cm i 

lengde, drøye 20 og 5 cm i bredde. Generelt lå de mindre steinene i toppen og i 

midten av røys. Nedre del av røys bestod av en grøftformet nedgravning. Dybde 

var 61 cm. 

 

Figur 11: Profil rydningsrøys S-1 (felttegning av M. Derrick, rentegnet av K. E. Sæther) 
 

Lag 1 (røyslag): Øverst i profil. Stein blandet med brungrå, humusholdig sand. 

 

Lag 2 (grøft): Under lag 1. Kompakt, lys gråbrun leirholdig silt, iblandet 

kullbiter og stein.  

 

Lag 3: Øst for lag 1 over undergrunn lag 4. Lys oransjebrun leirete sand, 

iblandet litt humus og kull. 

 

Lag 4: Undergrunn 

 

Makroprøve ble tatt fra lag 2 og en pollenserie bestående av tre, separate prøver 

ble tatt ut av røysens profil.  
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MP.nr. C.nr. Funnomstendighet Analyse resultat 

1 
58126/11 

Lag 2 
Trekull, røtter, bark, kvister, uforkullet tre, soppsporer, 

nåler fra rødgran, meldestokk 
Tabell 4: Oversikt over makroprøver fra S-1. 

 

Tabell 5: Oversikt over pollenprøver tatt ut av profil S-1. 

 

Det var få eller ingen pollen i PP1/3 som gjorde den lite egnet til videre analyse, 

men da prøven ble tatt ut fra undergrunn var dette forventet. Det 

pollenmaterialet som er representert i prøven er trolig transportert fra lag over 

(Moltsen 2011:9). I MP1 ble det funnet store mengder skarpkantet trekull av 

grannåler, bark og småkvister som antyder at området er blitt avbrent, trolig i 

forbindelse med skogrydding og anleggelsen av røysene (Ibid.). Hovedandelen 

av kullet var skarpkantet som tyder på at de har ligget beskyttet mot mekanisk 

slit, men det var en mindre andel avrundede kullbiter som indikerer at de ligget 

på en eksponert flate. I pollenprøven fra samme lag PP1/2 ble det kun funnet litt 

trekull som kan skyldes at pollen har blitt ødelagt ved avbrenning (Ibid.). Det 

var også lite pollen å finne i PP1/1 som gjorde prøven lite egnet til videre 

analyse, men i det lille som ble påtruffet var trepollen godt representert. 

 

 
Figur 12: Rydningsrøys S-1 i profil (Cf34427_26, fotograf K. Sæther). 

 

Kullprøve plukket fra MP1, lag 2 er vedartbestemt og radiologisk datert. 

 
 KPnr. C-nr. NTNU.labnr Vedart Ukalibrert datering Kalibrert datering 

8 
58126/1 TRa-3176 14 stk = 5 hegg, 7 furu, 2 

gran. Hegg datert. 935±25 BP 1035-1165 AD 
Tabell 6: Oversikt over radiologiske dateringer fra S-2. 

 

Dateringsmaterialet fra utgravningen var forkulla hegg, og dateringsresultatet 

tilsvarer tidlig middelalder. 

PP.nr. U.nr Cnr. Funnomstendighet Analyse resultat 

1 

1 58126/20 
Lag 1, steinlag 

Trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, hassel, 
lind, poppel, løvetann, rug, gress, bregner, mose 

2 58126/20 Lag 2, grøft Litt trekull 
3 58126/20 

Undergrunn 
Trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, hassel, 

lind, poppel, bregner, mose 
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S-3 

Rydningsrøys S-3 ble avdekket ca. 10 cm under markoverflaten og hadde ujevn, 

oval form i plan 650x450 cm. Uklar avgrensning mot sør hvor strukturen 

overlappet rydningsrøys S-2. 

 

I profil bestod røysen av 4-5 lag med små og store stein mellom 30 og10 cm i 

lengde, drøye 20 og 5 cm i bredde. Generelt lå de mindre steinene i toppen og i 

midten av røys. I sørlig avgrensning i bunn og sidekant ble det avdekket et 

mørkt, meget kull- og humusholdig lag (lag 5) under røyslaget (lag 6). I tillegg 

ble det i likhet med rydningsrøys S-1 avdekket grøftlignende nedgravning i bunn 

av røysen som indikerte at røysen var delvis nedgravd. Denne nedgravningen 

hadde skåret vekk vestlig del av S-8 og S-5. Dybde i profil var 80 cm.  

 

 
Figur 13: Profil rydningsrøys S-3 (felttegning av A. Haavik, rentegnet av K. E. Sæther). 
 

Lag 1: Undergrunn. 

 

Lag 5: Under lag 6. Gråsvart, meget humusholdig siltig sand, iblandet kull og 

stein. 

 

Lag 6 (røyslag): Øverst. Brungrå, humusholdig sand, matjord, som var delvis 

vanskelig å avgrense i bunn. 

 

 
Figur 14: Rydningsrøys S-3 i profil (Cf34427_47, fotograf K. Sæther). 
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Makroprøver ble tatt fra lag 5 og 6, og en pollenserie bestående av fem, separate 

prøver ble tatt ut av røysens profil.  

 
MP.nr. C.nr. Funnomstendighet Analyse resultat 

2 58126/12 Humuslag, lag 5 Trekull, forkullet pinne, bark, strå, hasselnøtt, nåler av rødgran 

3 
58126/13 

Steinlag, lag 6 
Trekull, strå, delvis forkullet tre, nål av rødgran, meldestokk, 

bringebærfrø 
Tabell7: Oversikt over makroprøver fra S-3. 

 

Tabell 8: Oversikt over pollenprøver tatt ut av profil S-3. 

 

Pollenprøve PP2/1 ble tatt ut av undergrunn og det ble funnet lite pollen som må 

ha blitt transportert fra lag over. PP2/2 var den eneste prøven med høy nok 

konsentrasjon av pollen til sammenlignende analyse. 

 

 
Figur 15: Tabell som viser prosentandell av trepollen iPP2/2 fra rydningsrøysen S-3 på 

Korslund nedre. Tabell gjengitt fra NOK rapport nr. 39-2011. 

 

Pollen fra gran dominerte i pollenprøven PP2/2 sammen furu. Blant løvtrærne 

var det lind og eik som dominerte. I forhold til trær var det liten andel av pollen 

fra urter, men en stor konsentrasjon av bregner, da spesielt skogburkne som 

vokser på fuktig, næringsrik skogbunn (Moltsen 2011:9). I PP2/3 ble det kun 

PP.nr. U.nr Cnr. Funnomstendighet Analyse resultat 

2 

1 58126/21 
Undergrunn 

Trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, hassel, lind, 
poppel, groblad, gress, bregner, mose 

2 58126/21 

Lag 5, ”kullag”, 70 cm 

Trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, hassel, lind, 
poppel, groblad, burot, geiterams, løvetann, 

skjermplantefamilien, korsblomstfamilien, engsoleie, 
lyngfamilien, rug, gress, bregner (mye skogburkne), 

mose 
3 58126/21 Lag 5, ”kullag”, 68 cm Litt trekull 

4 58126/21 
Lag 6, steinlag, 56 cm 

Trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, hassel, lind, 
poppel, geiterams, gress, bregner, mose 

5 58126/21 

Lag 6, steinlag, 45 cm 

Trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, lind, 
løvetann, skjermplantefamilien, groblad, boersvineblom 

type, asters type, gress, bregner, mose 
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påvist litt trekull. MP2 fra samme lag innholdt store mengder trekull, samt noen 

forkullede pinner, bark, strå, grannål og en hasselnøtt. Trekullet var 

hovedsakelig skarpkantet som tyder på at det har ligget beskyttet, det var 

imidlertid en liten mengde avrundede kullbiter som indikerer de har ligget på en 

eksponert flate (Ibid.). Analysene indikerer dermed at omgivelsene har vært 

dominert av nåleskog med spredte løvtrær og en del bregner, og at det har vært 

fuktige partier i skogen. Skogen har trolig vært avbrent og øvre del av 

brannlaget har ligget eksponert til mekanisk slit. Avbrenningen og 

eksponeringen av flaten har ødelagt pollen fra vegetasjonen som har etablert seg 

etter brannen (Ibid.). 

 

I PP2/4 og PP2/5 var den påviste pollenmengden så liten at de ikke var velegnet 

til videre analyse, men de innholdt stort sett de samme treartene som prøvene 

tatt fra laget under. MP3 innholdt en del skarpkantet  trekull likt det påtruffet i 

laget under (Moltsen 2011:10). 

 

Kullprøve plukket fra MP3, lag 6 er vedartbestemt og radiologisk datert. 

 
 KPnr. C-nr. NTNU.labnr Vedart Ukalibrert datering Kalibrert datering 

3 
58126/2 TRa-3174 8 stk = 1 bjørk, 7 gran.  

Gran datert. 310±25 BP 1520-1645 AD 
Tabell 9: Oversikt over radiologiske dateringer fra S-3. 

 

Dateringsmaterialet fra utgravningen var forkulla gran, og dateringsresultatet 

tilsvarer overgangen middelalder/nyere tid. 

 

F-2 

F-2 ble avdekket 40 cm under markoverflaten, ca. 3 m østsørøst for S-1 under 

Akershus fylkeskommunes registrering. Rydningsrøysen målte ca. 300x300 cm 

i flaten, men den ble ikke fullstendig avdekket mot øst. F-2 bestod av små og 

store stein mellom 10 og 50 cm, inntil jordfaste stein på 50x50 cm i vest. 

Steinene lå i et lag bestående av mørk, kullholdig sand og litt grus. Kullprøve 

ble tatt fra laget i nærheten av de jordfaste steinene, og denne er forbrukt ved 

radiologisk datering (Johansson 2010:118). 

 
 KPnr. C-nr. Labnr Ukalibrert datering Kalibrert datering 

- - Beta-272411 780±40 BP 1210-1290 AD 
Tabell 10: Oversikt over radiologiske dateringer fra F-2. 

 

Dateringsresultatet tilsvarer middelalder. 

 

6.1.2 MULIG PRODUKSJONSANLEGG PÅ LOK 1 

Det mulige produksjonsanlegget bestod av tre strukturer S-8, S-10 og S-11, samt 

mulig S-5. Sistnevnte lå drøye 1 meter sør for S-8 og den buet delvis mot denne 

i øst, men var også skåret av rydningsrøysen S-3 i øst. Den bestod imidlertid av 

masser som lignet noe av det funnet i S-8. 
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Figur 16: Mulig produksjonsanlegg S-8, S-10 og S-11 til høyre i bildet og S-5 til venstre, S-3 

bakerst (Cf34427_37, fotograf K. Sæther). 

 

S-8 

S-8 lå i anleggets nordvestlige del, inntil S-11 i øst som er definert som et 

nedtrampet aktivitetslag antatt å være tilknyttet S-8. Vestlig del av S-8 var skåret 

vekk av rydningsrøys S-3. Den hadde ujevn og stedvis uklar avgrensning i plan 

170x160 cm, og bestod av fem lag. 

 

 
Figur 17: Mulig produksjonsanlegg S-8 i plan (Cf34427_111, fotograf M. Derrick). 

 

Deler av strukturen var avgrenset av en noe usammenhengende ring av store 

stein mellom 60 og 20 cm i lengde og 10 til 26 cm i bredde. Sentrale deler av 

struktur, innenfor steinringen, bestod av lys gråbrun, leirete silt, iblandet humus, 

kullbiter, brent leire, og nevestore stein, enkelte varmepåvirket, lag 1, samt 

kullkonsentrasjoner/kullag, lag 3. En rand av ulik bredde, mellom 3 og 38 cm, 

bestående av rødbrun, brent leire, iblandet litt kull, lå inntil ringen av stein, samt 

utgjorde strukturens nordvestlige avgrensning, lag 2. I sør, på utsiden av 
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steinringen, var det lys gråbrun, sandholdig leire, iblandet enkelte stein, kullbiter 

og litt humus lag 4. Trolig er lag 4 likt S-11, et nedtrampet aktivitetslag. I 

overgangen mellom S-8 og S-11 i nordøst var det et parti, lag 7, bestående av en 

blanding av lag 1, 2 og 4. 

 

 
Figur 18: Mulig produksjonsanlegg S-8, S-10 og S-11 i plan (Cf34427_112, fotograf M. 

Derrick). 

 

 
Figur 19: Plan mulig produksjonsanlegg S-8, S-11 og S-10 (felttegning av M. Derrick, rentegnet 

av K. E. Sæther). 
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Figur 20: Profil 1 i mulig produksjonsanlegg S-8 (Cf34427_115, fotograf M. Derrick). 

 

S-8 ble snittet to steder og avgrensningen var stedvis uklar, størst dybde 16 cm. 

Profilet viste at lag 1, 2 og 3 fylte mulig to nedgravninger orientert øst-vest for 

hverandre. Lag 4 lå mot sør og var skåret av nedgravningene. Profilene viste at 

lag 2, (rødbrent leire), avgrenset nedgravningen i vest, men utgjorde store deler 

av fyllet i øst. Lag 1 fylte nedgravningen i øst, og kullaget lag 3 lå mellom lag 1 

og lag 3 i vest, men ble påtruffet i toppen av nedgravningen i øst. I øst var 

nedgravningen avgrenset av lag 8 som bestod av gråoransje sandholdig leire, 

iblandet kullbiter og litt humus. 

 

 
Figur 21: Profil mulig produksjonsanlegg S-8 og S-11 (felttegning av M. Derrick, rentegnet av 

K. E. Sæther). 
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Figur 22: Profil 2 i mulig produksjonsanlegg S-8 (Cf34427_122, fotograf M. Derrick). 

 

En makroprøve fra lag 2, profil 2 er analysert.  

 
MP.nr. C.nr. Funnomstendighet Analyse resultat 

7 58126/16 Lag 2, profil 2 Trekull, forkullet strå, brent leire 
Tabell 11: Oversikt over makroprøver fra S-8. 

 

I MP7 ble det påvist en stor mengde skarpkantet trekull, enkelte forkullede strå 

og litt rødbrent leire som gir liten indikasjon på hvilken aktivitet strukturen var 

knyttet (Moltsen 2011:10). 

 

Kullprøve ble tatt ut av lag 2 i profil 2, og denne er vedartbestemt og radiologisk 

datert. I tillegg foreligger det en datering fra forbrukt kullprøve tatt fra toppen av 

struktur under registrering. 

 
 KPnr. C-nr. Labnr Vedart Ukalibrert datering Kalibrert datering 

1 
58126/6 TRa-3172 25 stk = furu. Furu 

datert 970±30 BP 1025-1155 AD 

Reg. - Beta-272403 - 980±40 BP 990-1160 AD 
Tabell 12: Oversikt over radiologiske dateringer fra S-8. 

 

Dateringsmaterialet fra utgravningen var forkulla furu, og dateringsresultatene 

fra utgravningen og registreringen faller begge hovedsakelig innenfor 

tidsperioden tidlig middelalder. 

 

S-10 

S-10 var en grøft som lå i anleggets østlige del, ca 10 cm øst for S-11. Den 

hadde ujevn, lineær form, orientert øst-vest, men var buet mot sør i vest 254x53 

cm. Den hadde ujevn og stedvis uklar avgrensning i profil og bestod av lys grå 

leireholdig silt, iblandet litt humus, kull og stein, størst dybde 7 cm. MP10 ble 

tatt ut av profil. 

 

S-11 

S-11 var trolig et nedtrampet aktivitetslag 160x140 cm som lå inntil S-8 i vest 

og 10 cm unna grøften S-10 i øst. Den hadde ujevn og stedvis uklar avgrensning 

i plan og profil. Laget bestod av grågul siltig sand, iblandet litt humus og kull, 

samt flere stein, stedvis pakket i vest inntil S-8, størst dybde 2 cm. MP8 ble tatt 

ut av profil. 
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S-5 

S-5 hadde ujevn, og stedvis uklar avgrensning i plan 340x240 cm. Strukturen 

bestod av en innsnevret nedgravning i vest og en grøft i øst. 

 

 
Figur 23: Plan nedgravning S-5 (felttegning av A. Haavik, rentegnet av K. E. Sæther). 

 

I profil var strukturen også ujevn og stedvis uklar i avgrensningen. Øvre del av 

nedgravning, og hele fyllet i grøften bestod av gråbrun, sandholdig leire, 

iblandet enkelte stein, litt humus og til dels mye kullbiter lag 1, ikke ulikt lag 4 i 

S-8. Nedre del av nedgravning bestod av brungul siltig sand, iblandet litt kull, 

humus og enkelte stein lag 2. Størst dybde 38 cm. MP4 ble tatt ut av øvre del av 

nedgravningen.  

 

 
 Figur 24: Profil 1 i nedgravning S-5 (Cf34427_114, fotograf A. Haavik). 
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Figur 25: Profiler nedgravning S-5 (felttegning av A. Haavik, rentegnet av K. E. Sæther). 

 
MP.nr. C.nr. Funnomstendighet Analyse resultat 

4 
58126/14 

Øvre del av nedgravning 
Trekull, forkullet pinne og frø av vikke, nål fra 

rødgran og frø av meldestokk 
Tabell 13: Oversikt over makroprøver fra S-5. 

 

MP4 innholdt en del skarpkantet trekull, litt forkullet pinne og grannål som 

tyder på at fyllet er dannet i forbindelse med rydding og avbrenning (Moltsen 

2011:10). 

 

Kullprøve plukket fra MP4 er vedartbestemt og radiologisk datert. 

 
 KPnr. C-nr. NTNU.labnr Vedart Ukalibrert datering Kalibrert datering 

2 
58126/4 TRa-3173 22 stk = 21 bjørk, 1 furu. 

Bjørk datert. 655±25 BP 1295-1385 AD 
Tabell 14: Oversikt over radiologiske dateringer fra S-5. 
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Dateringsmaterialet fra utgravningen var forkulla bjørk, og dateringsresultatet 

tilsvarer middelalder. 

 

6.1.3 DATERING AV LOK 1 

Det foreligger 6 radiologiske dateringer fra utgravningen på Korslund nedre, 

hvorav fire fra KHMs utgravning og to fra fylkeskommunens registrering. 

 
KPnr S-nr. Strukturtype Labnr Ukalibrert datering Kalibrert datering 

1 S-8 Produksjonsanlegg TRa-3172 970±30 BP 1025-1155 AD 

Reg. S-8 Produksjonsanlegg Beta-272403 980±40 BP 990-1160 AD 

2 5 Nedgravning + grøft TRa-3173 655±25 BP 1295-1385 AD 

3 3 Rydningsrøys TRa-3174 310±25 BP 1520-1645 AD 

8 1 Rydningsrøys TRa-3175 935±25 BP 1035-1165 AD 

Reg. F2 Rydningsrøys Beta-272411 780±40 BP 1210-1290 AD 
Tabell 15: Oversikt over radiologiske dateringer fra utgravningen og registreringen av 

Korslund nedre. 

 

Dateringsresultatene fra Lok 1 fordeler seg hovedsakelig, jevnt utover  

tidsperioden middelalder, hvorav tre dateringer samler seg rundt tidlig 

middelalder, og de resterende foredeler seg utover andre halvdel av samme 

periode. 

 

Dateringene overlapper i forhold til strukturenes fortolkning som dyrkningsspor 

eller knyttet produksjonsanlegg. I tilfelle strukturer mulig knyttet 

produksjonsanlegg er de to dateringene fra S-8 sammenfallende til tidlig 

middelalder, men S-5 er noe senere som kan tyde på at de ikke tilhører samme 

aktivitetsfase og bør ikke ses i sammenheng med hverandre. 

 

 
Figur 26: Radiologiske dateringer fra utgravningen og registreringen av Korslund nedre 

fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal (Atmospheric data from Reimer et al (2009); 

OxCal v4.1.5 Bronk Ramsey (2010): r5). 
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I tilfelle rydningsrøysene fordeler dateringene seg jevnt gjennom hele 

middelalderen. Prøvene er imidlertid tatt ut i fra forskjellige nivåene i røysene, 

og den tidligste dateringen fra S-1 er fyllet i grøften fra nedre del av strukturen. 

Naturvitenskapelige analyser har vist at fyllet i grøften trolig stammer delvis fra 

en avbrenning av skog i området og som sådan trolig representerer den første 

anleggelsen av røysen. Kullprøvene fra rydningsrøysene F2 og S-3 er begge fra 

høyere opp i røysfyllet og reflekterer trolig en senere aktivitetsfase i 

røysanleggelse som kan ha funnet sted kontinuerlig siden tidlig i middelalderen.   

 

Dateringene mellom S-8 og S-1 er imidlertid sammenfallende som kan tyde på 

at den mulige produksjonsaktiviteten i området fant sted i et nærliggende 

tidsrom til ryddingen av området. I tillegg underbygger dateringene stratigrafien 

i felt ved å bekrefte at røysen S-3 er yngre enn strukturene S-8, og S-5. 

Dateringen fra S-5 er derimot delvis sammenfallende med dateringen fra røysen 

F2 som antyder at undersøkelsesområdet på Korslund nedre ikke ble fullstendig 

overlatt til jordbruksaktivitet før i andre halvdel av middelalderen. 

 

6.1.4 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Under utgravning skapte strukturene avdekket et inntrykk av at det var to 

separate aktiviteter i to separate perioder som hadde funnet sted i 

utgravningsområdet på Korslund nedre. Aktiviteten var antatt å være 

jordbruksaktivitet og produksjonsaktivitet som trolig stammet fra overgangen 

jernalderen/middelalder og middelalder/nyere tid. Resultatene fra utgravningen 

og naturvitenskapelige analyser støtter denne tolkningen delvis, men viser også 

at det kan ha vært noe overlapp. 

 

De naturvitenskapelige analysene har vist at området har blitt ryddet og avbrent 

for skog, trolig i begynnelsen av middelalderen. Brannlaget har trolig ligget 

åpent i en liten periode for deretter å bli delvis innestengt under anleggelsen av 

rydningsrøyser utover i middelalderen fram til nyere tid. Dessverre var 

bevaringsforholdene for pollen for dårlig til å kunne fortelle hvilken type 

jordbruksaktivitet som har funnet sted. Dateringene fra brannlaget i grøften 

under rydningsrøys S-1 og det mulige produksjonsanlegget S-8, S-10 og S-11 

kunne være samtidige eller nærliggende i tid. 

 

Det var knyttet stor usikkerhet til hvilken aktivitet det mulige 

produksjonsanlegget representerte. I felt tilsa formen på strukturen i plan, samt 

den store mengden med brent leire og kull at strukturene kunne være restene 

etter en ovn eller en kollapset sådan. I så tilfelle kunne avlange S-10 være 

avtrekket til ovnen. Snitting viste imidlertid at S-10 var avgrenset fra resten av 

anlegget og bestod av en veldig grunn grøft. S-8 viste seg i profil å bestå av to 

mindre groper med både kullag og brent leirelag, men sammenhengen dem 

imellom var ikke klar. Gropene var i tillegg relativt grunne, størst dybde var 

ikke mer enn 16 cm, som ga liten anledning til å se konstruksjonselementer eller 

definere disse. Snitting viste imidlertid at S-11 inntil S-8 i øst og lag 4 inntil S-8 

i sør trolig representerte lag dannet fra nedtrampet materialet knyttet aktiviteten 

rundt S-8 slik som kull og leire. Dessverre har ikke makroprøver fra S-8 avslørt 

hvilken aktivitet strukturen har vært knyttet. I prøven er det funnet kull, forkullet 
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strå, samt brent leire som alle er forenelig med en tolkning av strukturen som 

ovn. Det ble derimot ikke påvist sintret eller forglasset leire i prøven som begge 

krever høye temperaturer og derfor indikativ av ovn (Moltsen 2011:10). 

Aktiviteten og definisjonen av S-8 forblir dermed usikker. Det kan imidlertid 

konstanteres at ringen av stein rundt lag av brent leire og kull m.m. trolig 

representerer aktivitetens sentrum. Denne tolkningen er basert på de 

nedtrampede lagene rundt som tilblivelse må skyldes relativt intensiv aktivitet i 

området rundt sirkelen av stein som avgrenset lag som tydelig var ildpåvirket. 

Undersøkelsen viste imidlertid at trolig kun bunnen eller nedraste/omrotete 

rester av strukturen gjenstod og/eller at anlegget har hovedsakelig ligget over 

markoverflaten. 

 

En hypotese i felt var også at S-5 var knyttet til S-8, men at det synlige beviset 

på dette var blitt borte under anleggelsen av rydningsrøys S-3 som skar begge 

strukturer. Radiologiske dateringer fra begge strukturer har imidlertid indikert at 

det er lite sannsynlig at de er samtidige. Aktiviteten knyttet S-5 er yngre enn den 

knyttet S-8 og er mer sammenfallende med røysanleggelsen i området. 

Makroprøve tatt fra gropen i S-5 har ikke kunnet kaste lys over aktiviteten bak 

nedgravningens og grøftens anleggelse, men pågrunn av samhørigheten i tid 

med røysene tenker man seg at denne aktiviteten kan ha vært forbundet med 

jordbruksaktivitet eller at strukturene er blitt fylt av masse dannet under denne 

aktiviteten. 
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6.2 UTGRAVNINGEN AV LOK 2, BRØHAUG 

Lok 2 bestod av en hulvei som lå på en sterkt vesthellende åsside, i et 

ravinepreget landskap, dekket av tett granskog. En bekk rant parallelt med 

veifaret i sør. Nedre del av veifaret i vest var orientert øst-vest, men den bøyde 

av i øst mot sørøst, hvor den fulgte kanten av eksponert grunnfjell. Veifaret 

hadde stedvis meget tydelig nedsunket, buet hulvei preg, da spesielt i vestlig 

halvdel og var mer flat rundt grunnfjellet. Flere steder var veien også tydelig 

oppbygget i kantene med stein.  

 

Hulveien ble snittet en gang på tvers. Øvre del av profil bestod av organisk, 

mørk gråoransje, leirete sand lag 1, størst tykkelse 28 cm. Nedre del av hulvei 

bestod av kompakt, guloransje leirete silt lag 2, størst tykkelse 22 cm. Dybde i 

profil var 35 cm.  

 

 
Figur 27: Profil av hulvei (felttegning av M. Derrick, rentegnet av K. E. Sæther).  

 

 
Figur 28: Profil hulvei (Cf34427_55, fotograf M. Derrick). 
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Makroprøve ble tatt fra lag 2 og en pollenserie bestående av tre, separate prøver 

ble tatt ut av røysens profil. 

 
MP.nr. C.nr. Funnomstendighet Analyse resultat 

1 58127/2 Lag 2 Trekull, samt mange røtter 
Tabell 16: Oversikt over makroprøver fra hulvei. 

 

Tabell 17: Oversikt over pollenprøver tatt fra profil i hulvei. 

 

Trepollen var dominerende i pollenprøvene fra hulveiens to øvre lag, mens 

urtepollen og småbuskpollen utgjorde en meget liten prosentandel av den totale 

mengden. 

 

 
Figur 29: Tabell som viser prosentandell av trepollen, urtepollen og småbuskpollen i 

pollenprøvene fra hulveien på Brøhaug. Tabell gjengitt fra NOK rapport nr. 37-2011. 

 

Gran dominerte blant trepollen, samt det ble funnet en del furu. Bjørk hadde 

høyest prosentandell blant løvtrærne. 

 

PP.nr. U.nr Cnr. Funnomstendighet Analyse resultat 

1 

1 58127/3 

Lag 1, øverst 

Trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, hassel, lind, 
pil, lyng, nellikfamlien, burot, engsoleie, mjødurt, 

groblad, rug, gress, bregner 

2 58127/3 

Lag 2, bunn 

Trekull,  pollen fra gran, furu, bjørk, eik, or, hassel, 
burot, mjødurt, groblad, meldefamilien, rug, gress, 

bregner 
3 58127/3 Undergrunn Ingen funn 
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Figur 30: Tabell som viser prosentandell av trepollen fra de forskjellige artene funnet i 

pollenprøvene fra hulveien på Brøhaug. Tabell gjengitt fra NOK rapport nr. 37-2011. 
 

Antallet pollen og sporer var relativt likt mellom pollenprøvene som tyder på at 

vegetasjonen i området har undergått få forandringer. Pollenprøvene, samt 

makroprøven som innhold enkelte kullbiter og røtter indikerer dermed at 

hulveien har ligget i skogdekket terreng dominert av barnålskog, men at det har 

vært mer åpne fuktige partier i nærområdet. Det ble imidlertid påtruffet et fåtall 

pollen av rug i både PP1/1 og PP1/2. Disse i samband med trekull antyder 

kulturpåvirkning, men det lave antallet kulturbetingede planter indikerer at det 

ikke har vært bebyggelse eller dyrkede arealer i nærheten av veien. Det er 

derimot mer sannsynlig at pollenet stammer fra søl på veien som trolig har 

fungert som en transportvei gjennom skogen (Moltsen 2011:5). 

 

Kull til kullprøve ble tatt ut av MP1. 

 
 

KPnr C-nr. 
NTNU.labnr 

Vedart Ukalibrert datering Kalibrert datering 

1 
58127/1 TRa-3339 3 stk = 2 bjørk, 1 furu. 

Bjørk datert. 
3485±25 

1875-1745 CalBC 
Tabell 18: Oversikt over radiologiske dateringer fra hulvei. 

 

Dateringsmaterialet fra utgravningen var forkulla bjørk, og dateringsresultatet 

tilsvarer senneolitikum/eldre bronsealder. 

 

Det er generelt vanskelig å datere hulveier. Dette er fordi de dannes, og får sin 

karakteristiske form, som følge av mange års slitasje fra ferdsel, vannerosjon og 

akkumulasjonsprosesser (Gansum 2002). De mange årene det tar å danne en slik 

vei, samt akkumuleringen av omkringliggende eller forbipasserende materiale 

gjør at enhver datering kan kun indikere en mulig bruksperiode av veien. Som 

oftest blir disse veiene indirekte datert av omkringliggende kulturminner, og det  
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Figur 31: Oversiktskart over fornminneområdet og utgravningsområdet på Brøhaug og 

Korslund nedre (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert 06/12.2011 av M. Samdal). 
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kan diskuteres om ikke en slik datering er mer korrekt da den ofte vil angi et 

lengre tidsspenn som reflekterer bedre tiden det tar å danne en hulvei. I tilfelle 

Brøhaug var det imidlertid ingen omkringliggende fornminner til å angi en 

datering av hulveien. Nærmeste fornminne er lokaliteten på Korslund nedre 

(Lok 1) som er hovedsakelig datert til middelalder (se også kap.6.1.3). 

Dateringen av hulveien til senneolitikum/eldre bronsealder virker da til 

sammenligning svært gammel. Til gjengjeld så stammer prøven fra veiens nedre 

lag, og som sådan er det rimelig å anta at dateringen reflektere den tidligste 

bruksfasen av veien.  
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6.3 UTGRAVNINGEN AV LOK 3, HELLUM 

 
Figur 32: Oversiktskart over fornminneområdet på Hellum (Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 21/06.2011 av M. Samdal). 
 

Lok 3 bestod av åtte rydningsrøyser, samt et dyrkningslag. Dyrkningslaget ble 

påtruffet på en mindre flate i nordlig halvdel av planområdet og ble radiologisk 

datert til senmiddelalder/nyere tid. Under utgravningen ble det gravd en sjakt i 

samme område, men dyrkninslaget ble ikke gjenfunnet. Rydningsrøysene lå på 

en vesthellende åsside dekket av tett granskog sør i planområdet. Like ved i sør 

rant det en liten bekk. Alle bestod av mosedekket små og store stein i skogbunn, 
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og de varierte i størrelse. I flere tilfeller var det stein vest for røysene noe som 

tydet på at hellingen hadde ført til at flere stein hadde rullet ned fra haugene. Tre 

av røysene S-2, S-8 og S-9 ble snittet, og naturvitenskapelige prøver fra S-2 og 

S-9 er analysert. 

 

 
Figur 33: Oversiktskart over fornminneområdet, rydningsrøyser og sjakt på Hellum 

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

06/12.2011 av M. Samdal). 

 

S-2 

S-2 lå drøye 1 m nord for den lille bekken i området, og var klart avgrenset i 

plan og profil. Den hadde ujevn, oval form 250x164 i plan. Profilet viste at den 

bestod av 4-5 lag med små og store stein mellom 40 og10 cm i lengde, og  28 til 

5 cm i bredde. Røysen var 54 cm dyp. Generelt lå de mindre steinene i midten 
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av røys, og de større i avgrensningen. Steinene lå blandet med mørk gråbrun, 

humusholdig sand, og var gjennomboret av flere røtter.  

 

Makroprøve ble tatt fra profil, samt en pollenserie bestående av to, separate 

prøver.  

 
MP.nr. C.nr. Funnomstendighet Analyse resultat 

1 

- 

Profil 

Røtter, insekter, knopper, edderkoppegg, harpiks, nåler fra 
rødgran og einer, bringebærfrø, hengebjørk, bjørk, 

slåetornfrø 
Tabell 19: Oversikt over makroprøver fra S-2. 

 

Tabell 20: Oversikt over pollenprøver tatt ut av S-2. 

 

I de naturvitenskapelige prøvene tatt fra S-2 dominerte trepollen. I tillegg 

indikerer prøvene at det skjer et mindre fall i konsentrasjonen av trepollen med 

en tilsvarende økning i urtepollen, enten i forbindelse med at røysene anlegges 

eller i dens første funksjonstid (Moltsen 2011:6). I tillegg faller konsentrasjonen 

av furu mens mer bjørk, hassel og vier kommer til. Dette tyder på at røysene blir 

anlagt samtidig med at et parti av nåleskogen blir ryddet etterfulgt av flere 

løvtrær (Ibid.). Blant urtepollenet dominerer forskjellige gresstyper, spesielt 

stiger konsentrasjonen i PP2/1. Kombinasjonen av gresstypene indikerer 

imidlertid at området brukes til beite (Ibid.). Det ble påvist rug og kornpollen i 

PP2/1, men mengden var såpass liten at det er lite sannsynlig de stammer fra 

korndyrkning på stedet. De naturvitenskapelige prøvene indikerer dermed at et 

lite parti av skogen blir ryddet til beite samtidig med etableringen av røysene og 

tilveksten av bjørk på det mer åpne arealet (Ibid.). 

 

I tillegg til pollenet nevnt ovenfor ble det også påtruffet pollen fra vannbaserte 

planter som naturlig nok er sjeldent å finne i rydningsrøyser. Den eneste 

forklaringen på dette må være bekken som lå så nærme rydningsrøysen og at 

denne har endret sitt løp over tid og/eller vært større ved mulig flom. 

 

Kull til kullprøve ble tatt ut av MP1. 

 
 KPnr. C-nr. NTNU.labnr Vedart Ukalibrert datering Kalibrert datering 

1 - TRa-3176 4 stk = furu. Furu datert. 145±25 BP 1680-1935 AD 
Tabell 21: Oversikt over radiologiske dateringer fra S-2. 

 

Dateringsmaterialet fra utgravningen var forkulla furu, og dateringsresultatet 

tilsvarer nyere tid. 

PP.nr. U.nr Cnr. Funnomstendighet Analyse resultat 

2 

1 - 

Lag 1, steinlag 

Litt trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, hassel, pil, lind, 
poppel, lyngfamilien, groblad, korsblomstfamilien, 

skjermplantefamilien, nellikfamilien, løvetann, engkall, syre 
type, knollet mjødurt, gulmaure, storkenebb type, johannesurt, 

blåmunke, rug, korn, gress, bregner, mose 
2 - 

Undergrunn 

Litt trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, hassel, lind, 
poppel, lyngfamilien, løvetann, groblad, johannesurt, 

korsblomstfamilien, skjermplantefamilien, syre type, engsoleie, 
malurt, nykkerose, andemat, rug, korn, gress, bregner, mose, 

grønnalger 
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S-9 

S-9 var klart avgrenset i plan og profil. Den hadde ujevn form i plan 550x250 

cm. Kun kakestykke/kvadrant ble snittet. Profilet viste at røysen bestod av 4-5 

lag med små og store stein mellom 46 og10 cm i lengde, og  24 til 5 cm i 

bredde. Generelt lå de mindre steinene i midten av røys, og de større i 

avgrensningen. Steinene i øvre del av røys var blandet med løs skogbunn, nedre 

del var blandet med mørk gråbrun, humusholdig sand, iblandet litt kull, og var 

gjennomboret av flere røtter.  

 

 
Figur 34: Rydningsrøys S-9 i plan (Cf34427_20, fotograf K. Sæther). 
 

Makroprøve ble tatt fra profil, samt en pollenserie bestående av to, separate 

prøver.  

 
MP.nr. C.nr. Funnomstendighet Analyse resultat 

2 
- 

Profil 
Røtter, bark, knoppeskall, løvblad, nåler fra 

rødgran, bjørk, bringebærfrø, furu 
Tabell 22: Oversikt over makroprøver fra S-9. 

 

Tabell 23: Oversikt over pollenprøver tatt ut av S-9. 

 

PP.nr. U.nr Cnr. Funnomstendighet Analyse resultat 

1 

1 - 

Undergrunn 

Litt trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, hassel, pil, lind, 
poppel, syre type, korsblomstfamilien, geiterams, løvetann, 

andemat, gress, rug, bregner og mose 
2 - 

Lag 2, steinlag 

Litt trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, hassel, lind, 
engsoleie, groblad, gulmaure, mjødurt, lyngfamilien, nellikfamilien, 

løvetann type, korsblomstfamilien, gress, rug, bregner, mose 
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I de naturvitenskapelige prøvene tatt fra S-9 dominerte trepollen. I tillegg 

indikerer prøvene at det skjer et mindre fall i konsentrasjonen av trepollen tidlig 

i røysens funksjonstid (Moltsen 2011:9). Dette tyder på at det skjer en rydning i 

nærområdet, men da forskjellen i mengde trepollen er så liten indikerer dette at 

røysen ligger i skogkanten, et lite stykke vekk fra rydningsarealet (Ibid.). 

Urtepollen er påfallende lav i prøvene og det ble ikke påtruffet gresspollen. Det 

ble imidlertid påvist pollen fra enkelte vannplanter i prøvene som er uvanlig i 

rydningsrøyser. Trolig skyldes tilstedeværelsen av pollenet bekken i nærområdet 

som kan ha endret kurs eller vært merkbart større mulig ved flom.  Det ble 

påvist litt pollen fra rug i prøvene, men mengden var såpass liten at det er lite 

sannsynlig de stammer fra korndyrkning på stedet (Ibid.).  

 

 
Figur 35: Profil rydningsrøys S-9 (Cf34427_59, fotograf K. Sæther). 

 

Kull til kullprøve ble tatt ut av MP2.  

 
 KPnr. C-nr. NTNU.labnr Vedart Ukalibrert datering Kalibrert datering 

1 - TRa-3177 6 stk = bjørk. Bjørk datert. 130±25 BP 1685-1930 AD 
Tabell 24: Oversikt over radiologiske dateringer fra S-9. 

 

Dateringsmaterialet fra utgravningen var forkulla bjørk, og dateringsresultatet 

tilsvarer nyere tid. 

 

6.3.1 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON. 

Som nevnt tidligere i kap.5.1 ble det under fylkeskommunens registrering på 

Hellum registrert en tuft, 13 rydningsrøyser, tre steingjerder, ett dyrkningslag og 

tre dyrkningsflater. Steingjerdene, fire av rydningsrøysene og dyrkningsflatene 

var antatt å tilhøre et kulturmiljø fra nyere tid. Rydningsrøysene undersøkt under 

utgravningen var imidlertid plassert sør for kulturmiljøet, og hadde en form som 

tilsa at de kunne tilhøre forhistorisk tid. Et dyrkningslag som ble funnet mellom 

kulturmiljøet i nord og rydningsrøysene i sør ble datert til middelalder/nyere tid 

som indikerte at det trolig hadde forekommet forhistorisk jordbruk i området.  
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Radiologiske dateringer av kullprøver, tatt ut under utgravningen fra 

rydningsrøysene viser imidlertid at den mulige forhistoriske jordbruksaktiviteten 

i området ikke har omfattet røysene. To av røysene er datert og resultatet fra 

disse er meget sammenfallende og tilsvarer nyere tid. Røysene i skråningen var 

meget likartede i plan og de som ble snittet viste lignende konstruksjon. Det er 

derfor sannsynlig at alle røysene i skråningen tilhører den samme aktivitetsfasen 

som de daterte røysene, og som sådan kan tilhører det samme kulturmiljøet som 

nord i planområdet. De naturvitenskapelige prøvene tatt fra røysene antyder i 

tillegg at området trolig har fungert som beite. 

 

Dessverre ble ikke dyrkningslaget gjenfunnet under utgravningen, men området 

var tett bevokst av buskas og gress, og det kan tenkes at grøften gravd under 

utgravningen ikke traff det samme området som undersøkt under registreringen. 

Det er derfor mulig at jordbruksaktivitet har blitt påbegynt i området i 

forhistorisk tid, men uten naturvitenskapelige prøver er det ikke mulig å bekrefte 

om dette omfattet husdyrhold og/eller dyrkning.  

 

7. KONKLUSJON 

Under utgravningen knyttet utvidelsen av E6 til firefelts motorvei og utvidelse 

av Dovrebanen til dobbelt jernbanespor mellom Eidsvoll og Minnesund ble det 

undersøkt fire lokaliteter; Korslund nedre 193/1, Brøhaug 194 og Hellum 194/3 

og  Mostue nedre 189/1. Lokaliteten på Mostue ble avskrevet i felt, og 

radiologiske dateringer fra strukturene undersøkt på Hellum tilsvarer nyere tid 

og er derfor avskrevet.  

 

På Korslund nedre, Lok 1 ble det flateavdekket 571 m², og påtruffet tre 

rydningsrøyser, ett begrenset rødbrent leirelag, en nedgravning med tilknyttet 

grøft, og en mulig produksjonsplass bestående av to nedgravninger fylt med 

kull, rødbrent leire, omringet av stein og nedtrampet humus og kull. 

Naturvitenskapelige prøver indikerte at området var blitt ryddet og avbrent for 

skog trolig i begynnelsen av middelalderen. Dateringer fra røysene tilsvarer 

middelalder fram til nyere tid. Dateringer fra mulig produksjonsanlegg tilsvarer 

tidlig middelalder. 

 

På Brøhaug, Lok 2 omfattet undersøkelsen en hulvei. Strukturen ble undersøkt 

av et tversgående snitt og analyseresultat fra prøver tatt ut av profilet indikerer at 

hulveien har ligget i skogdekket terreng dominert av barnålskog, men at det har 

vært mer åpne fuktige partier i nærområdet. Det ikke har vært bebyggelse eller 

dyrkede arealer i nærheten av veien. En kullprøve fra veien er datert til 

senneolitikum/eldre bronsealder, som representerer den tidligste bruksfasen av 

veien. 
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9. VEDLEGG 

9.1. STRUKTURLISTE  

9.1.1 STRUKTURLISTE LOK 1 

S-nr. Struktur 
Form 
plan 

Dybde 
profil 

Bredde 
profil 

Lengde 
plan 

Bredde 
plan 

Sider 
profil 

Bunn 
profil 

Beskrivelse 

S-1 Rydningsrøys Avlang 61 340 860 400 Ujevn Ujevn 

Avdekket ca. 10 cm under markoverflaten, fortsatte under sørlig sjaktkant. Lik 
rydningsrøysene S-1 og S-3. Ujevn, avlang/lineær form i plan og stedvis uklart 

avgrenset. Stein overlappet steinene tilhørende rydningsrøys S-2 i sør. Nedre del 
av røys trolig nedgravd. Bestod av 5-6 lag med små og store stein mellom 30 og10 
cm i lengde, drøye 20 og 5 cm i bredde. Generelt lå de mindre steinene i toppen 
og i midten av røys. Steinene var blandet i brungrå, humusholdig sand, matjord, 
lag 1. Nedre del av røys bestod av kompakt, lys gråbrun leirholdig silt, iblandet 
kullbiter og stein, lag 2. I øst på utsiden av røysen lå det lys oransjebrun leirete 
sand, iblandet litt humus og kull. MP1 ble tatt ut av lag 2. Pollenserie 1/1-3 ble 

tatt i vestlig del av profil. 

S-2 Rydningsrøys Rund 
  

550 500 
  

Ikke snittet. Avdekket ca. 10 cm under markoverflaten. Lik rydningsrøysene S-1 og 
S-3.  Ujevn, rund form i plan, men stedvis uklart avgrenset. Stein overlappet 

steinene tilhørende rydningsrøys S-1 i sør. Bestod av små og store stein mellom 
30 og 10 cm i lengde, drøye 20 og 5 cm i bredde, hovedsakelig mindre stein synlig 
i toppen, større stein i avgrensning. Stein var blandet med brungrå, humusholdig 

sand, matjord. 

S-3 Rydningsrøys Oval 80 640 650 450 Ujevn Ujevn 

Avdekket ca. 10 cm under markoverflaten. Lik rydningsrøysene S-1 og S-2. Ujevn, 
oval form i plan, men stedvis uklart avgrenset i plan og profil. Nedre del av røys 
trolig nedgravd. Bestod av 4-5 lag med små og store stein mellom 30 og10 cm i 
lengde, drøye 20 og 5 cm i bredde. Generelt lå de mindre steinene i toppen og i 

midten av røys. Steinene var blandet i brungrå, humusholdig sand, matjord. Sørlig 
avgrensning i bunn og sidekant bestod av gråsvart meget humusholdig siltig sand, 
iblandet litt kull og stein. MP3 ble tatt ut av steinfyllet, MP2 ble tatt av laget med 

meget humusholdig sand. Pollenserie 2/1-5 ble tatt i sørlig del av profil. 
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S-nr. Struktur 
Form 
plan 

Dybde 
profil 

Bredde 
profil 

Lengde 
plan 

Bredde 
plan 

Sider 
profil 

Bunn 
profil 

Beskrivelse 

S-4 Avskrevet 
        

S-5 
Grop / 

nedgravning 
Ujevn 38 0 340 240 Ujevn Ujevn 

Skåret vekk av rydningsrøys S-3 i vest. Ujevn, og stedvis uklar avgrensning i plan 
og profil. Bestod av innsnevret nedgravning i vest og grøft i øst. Øvre del av 

nedgravning og hele fyllet i grøften bestod av gråbrun, sandholdig leire, iblandet 
enkelte stein, litt humus og til dels mye kullbiter, ikke ulikt lag 4 i S-8. Nedre del 
av nedgravning bestod av brungul siltig sand, iblandet litt kull, humus og enkelte 
stein. MP4 ble tatt ut av øvre del av nedgravningen, og MP5 ble tatt ut av grøft. 

KP2 ble vasket ut av MP4 og datert 1295-1385 AD. 

S-6 Avskrevet 
        

S-7 Avskrevet 
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S-nr. Struktur 
Form 
plan 

Dybde 
profil 

Bredde 
profil 

Lengde 
plan 

Bredde 
plan 

Sider 
profil 

Bunn 
profil 

Beskrivelse 

S-8 
Nedgravning/

grop 
Ujevn 16 0 170 160 Skrå Rund 

S-8 var del av trolig et større anlegg også bestående av S-10 og S-11. S-8 lå i 
anleggets nordvestlige del, inntil S-11 i øst som er definert som et nedtrampet 
aktivitetslag antatt å være tilknyttet S-8. Vestlig del av S-8 var skåret vekk av 

rydningsrøys S-3. Stedvis uklar avgrensning i plan og profil. I plan bestod 
strukturen av fire lag, og deler av strukturen var avgrenset av en noe 

usammenhengende ring av store stein mellom 60 og 20 cm i lengde og 10 til 26 
cm i bredde. Sentrale deler av struktur, innenfor steinringen, bestod av lys 

gråbrun, siltholdig leire, iblandet humus, kullbiter, brent leire, og nevestore stein, 
enkelte varmepåvirket, lag 1, samt kullkonsentrasjoner/kullag, lag 3. En rand av 
ulik bredde, mellom 3 og 38 cm, bestående av rødbrun, brent leire, iblandet litt 

kull, lå inntil ringen av stein, samt utgjorde strukturens nordvestlige avgrensning, 
lag 2. I sør, på utsiden av steinringen, var det lys gråbrun, sandholdig leire, 

iblandet enkelte stein, kullbiter og litt humus lag 4 som var meget likt massen 
påtruffet i nedgravningen S-5 avdekket ca 1 m sør for S-8. I overgangen mellom S-
8 og S-11 i nordøst var det et parti, lag 7, bestående av en blanding av lag 1, 2 og 
4. Strukturen ble snittet to steder, og profilet viste at lag 1, 2 og 3 fylte mulig to 

nedgravninger orientert Ø-V for hverandre. Lag 4 utgjorde et lag mot sør som var 
skåret av nedgravningen. Profilene viste at lag 2, (rødbrent leire), avgrenset 

nedgravningen i vest, men utgjorde store deler av fyllet i øst. Lag 1 fylte 
nedgravningen i øst, og kullaget lag 3 lå mellom lag 1 og lag 3 i vest, men ble 

påtruffet i toppen av nedgravningen i øst. I øst var nedgravningen avgrenset av 
lag 8 som bestod av gråoransje sandholdig leire, iblandet kullbiter og litt humus. 
Makroprøve MP7 ble tatt fra lag 2 i østlig del av nedgravning. Kullprøve KP 1 ble 

plukket fra samme område under utgravning og er datert til 1025-1155 AD. I 
tillegg ble det tatt ut en mikromorfprøve Mi1 fra østlig del som dekket 

undergrunn, lag 8 og lag 3. 

S-9 Lag Oval 13 112 120 56 Skrå Flat 
Begrenset rødbrent leirelag. Klart avgrenset i plan og profil. Bestod hovedsakelig 
av rødbrent, litt siltig leire, iblandet litt kull. I midten av profil et begrenset kullag. 

MP6 ble tatt ut av profil. 
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S-nr. Struktur 
Form 
plan 

Dybde 
profil 

Bredde 
profil 

Lengde 
plan 

Bredde 
plan 

Sider 
profil 

Bunn 
profil 

Beskrivelse 

S-10 Grøft Ujevn 7 0 254 53 Ujevn Ujevn 

Grøft. S-10 var del av trolig et større anlegg også bestående av S-8 og S-11. S-10 lå 
i anleggets østlige del, ca 10 cm øst for S-11. Ujevn og stedvis uklar i avgrensning i 
plan og profil. Lineær form, orientert Ø-V, buet i øst. Bestod av lys grå leireholdig 

silt, iblandet litt humus, kull og stein. MP10 ble tatt ut av profil. 

S-11 Lag Ujevn 2 0 160 140 Ujevn Ujevn 

Nedtrampet lag. S-11 var del av trolig et større anlegg også bestående av S-8 og S-
10. S-11 lå inntil S-8 i vest og 10 cm unna grøften S-10 i øst. Ujevnt, og stedvis 
uklart avgrenset lag i plan og profil. Bestod av grågul siltig sand, iblandet litt 

humus og kull, samt flere stein, stedvis pakket i vest inntil S-8. MP8 ble tatt ut av 
profil. 

 

 

9.1.2 STRUKTURLISTE LOK 2 

S-nr. Struktur 
Form 
plan 

Dybde 
profil 

Bredde 
profil 

Lengde 
plan 

Bredde 
plan 

Sider 
profil 

Bunn 
profil 

Beskrivelse 

S-1 Hulveg Annen 35 97 
 

97 Skrå Skrå 

Klart avgrenset i plan og profil. Stedvis stein lagt opp i kanten av hulvei med klar 
nedsenkning mellom. Toppen av profil bestod av organisk, mørk gråoransje, leire 
sand, størst tykkelse 28 cm. Nedre del av hulvei bestod av kompakt, guloransje 

leirete silt, størst tykkelse 22 cm. MP1 ble tatt fra nedre del av hulvei, og en 
pollenserie bestående av 3 prøver ble tatt ut av profil. 

 

 

9.1.3 STRUKTURLISTE LOK 3 

S-nr. Struktur 
Form 
plan 

Dybde 
profil 

Bredde 
profil 

Lengde 
plan 

Bredde 
plan 

Sider 
profil 

Bunn 
profil 

Beskrivelse 

S-1 Rydningsrøys Ujevn 
  

250 164 
  

(F1 under registrering). Ikke snittet. Ujevn form i plan. Steiner lå i skogbunn. 
Bestod av middels store stein. 



E6-Dovrebanen, Akershus kommune  Saksnr. 09/6238 

 46 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

S-nr. Struktur 
Form 
plan 

Dybde 
profil 

Bredde 
profil 

Lengde 
plan 

Bredde 
plan 

Sider 
profil 

Bunn 
profil 

Beskrivelse 

S-2 Rydningsrøys Oval 54 220 230 200 Ujevn Ujevn 

(F2 under registrering). Klart avgrenset i plan og profil. Rydningsrøys lå i 
skogbunn. Bestod av 4-5 lag med små og store stein mellom 40 og10 cm i lengde, 

og  28 til 5 cm i bredde. Generelt lå de mindre steinene i midten av røys, og de 
større i avgrensningen. Steinene lå blandet med mørk gråbrun, humusholdig 

sand, og var gjennomboret av flere røtter. MP1 og pollenserie 2/1-2 ble tatt ut av 
profil. 

S-3 Rydningsrøys Oval 
  

240 220 
  

(F5 under registrering). Ikke snittet. Oval form i plan. Skåret av bekk i nord. 
Steiner lå i skogbunn. Bestod av middels store stein, delvis dekket av torv. 

S-5 Rydningsrøys Oval 
  

250 170 
  

(F3 under registrering). Ikke snittet. Oval form i plan. Steiner lå i skogbunn samlet 
rundt en stor stein eller grunnfjell. Bestod av middels store stein. 

S-6 Rydningsrøys Oval 
  

340 270 
  

(F6 under registrering). Ikke snittet. Oval form i plan. Steiner lå i skogbunn. 
Bestod av middels og store stein, enkelte rullet ned mot vest. 

S-7 Rydningsrøys Ujevn 
  

350 220 
  

(F7 under registrering). Ikke snittet. Ujevn form i plan. Steiner lå i skogbunn. 
Bestod av middels og store stein, enkelte rullet ned mot vest. 

S-8 Rydningsrøys Ujevn 10 190 200 160 Ujevn Ujevn 

(F8 under registrering). Lå i vesthellende terreng. Klart avgrenset i plan og profil. 
Rydningsrøys lå i skogbunn. Bestod av 1 lag små og store stein mellom 30 og10 
cm i lengde, og 20 til 5 cm i bredde. Generelt lå de mindre steinene i midten av 

røys, og de større i avgrensningen. Steinene lå delvis i mørk brungrå, humusholdig 
sand og grus. MP3. 

S-9 Rydningsrøys Ujevn 62 270 550 250 Ujevn Ujevn 

(F9 under registrering). Lå i vesthellende terreng. Godt synlig, men ujevnt 
avgrenset i plan og profil. Kun kakestykke/kvadrant ble snittet. Rydningsrøys lå i 

skogbunn. Bestod av 4-5 lag med små og store stein mellom 46 og10 cm i lengde, 
og  24 til 5 cm i bredde. Generelt lå de mindre steinene i midten av røys, og de 

større i avgrensningen. Steinene i øvre del av røys var blandet med løs skogbunn, 
nedre del var blandet med mørk gråbrun, humusholdig sand, iblandet litt kull, og 
var gjennomboret av flere røtter. MP2 og pollenserie 1/1-2 ble tatt ut av profil. 

S-10 Avskrevet 
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9.2. TILVEKSTTEKST C58126-C58127 

 

C58126-C58127 

I forbindelse med utvidelsen av E6 til firefelts motorvei og utvidelse av 

Dovrebanen til dobbelt jernbanespor på strekningene Minnesund-Hedmark 

fylkesgrense og Eidsvoll stasjons-Julsruddalsevja, gjennomførte Kulturhistorisk 

museum en arkeologisk utgravning av fire lokaliteter i perioden 21.06-

06.07.2011. Planområdet/traseen strekker seg i et 100 m bredt belte, øst for 

eksisterende E6 og jernbanetrasee, langs med Mjøsa. Akershus og Hedmark 

fylkeskommune gjennomførte registreringer av automatisk fredete kulturminner 

langs traseen i 2007-2010 (Johansson 2010, Brodshaug 2010). I den forbindelse 

ble det registret tre forhistoriske lokaliteter i Eidsvoll kommune, Akershus, 

ID133430, ID114538 og ID114556, og en forhistorisk lokalitet i Stange 

kommune, Hedmark ID132503. Under museets utgravning ble lokalitetene 

henholdsvis kalt Lok 1, 2, 3 og 4. Strukturene avdekket på Lok 3 og Lok 4 er 

blitt avskrevet. Alle vedartbestemmelser er utført av Helge I. Høeg (2011), 

makro- og pollenanalyser er utført ved NOK av Annine Moltsen (2011), og 

radiologiske dateringer er av NTNU i Trondheim (Df-4244). Analyserapporter 

er vedlagt utgravningsrapport (Sæther 2012). Restmateriale fra datering er 

tilbakesendt KHM. 

 

Litteratur: 

Johansson, Marit 2010: Rapport fra registrering av automatisk fredete 

kulturminner i forbindelse Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, Minnesund til 

Hedmark fylkesgrense i Eidsvoll kommune, Akershus fylkeskommune. Akershus 

fylkeskommune. 

Brodshaug, E. 2010: Rapport fra arkeologiske registreringer i forbindelse med 

reguleringsplanarbeid for fellesprosjektet Dovrebanen / E6. Strekningen 

Akershus grense – Strandlykkja st. og Kleverud – Labbdalen. Hedmark 

fylkeskommune. 

Sæther, K. E 2012: Rapport arkeologisk utgravning. Fellesprosjektet E6-

Dovrebanen. Eidsvoll og Stange kommune, Akershus og Hedmark fylke. KHM. 

 

C58126/1-21  

Dyrkningsspor, mulig produksjonsplass fra middelalder fra LOK 1 av 

KORSLUND NEDRE (193/1), EIDSVOLL K., AKERSHUS.  

Lok 1 ble avdekket på Korslund nedre 193/1. Undersøkelsesområdet lå i 

beitemark avgrenset i vest av et trebelte som skilte marka fra eksisterende E6. 

Under utgravningen ble det flateavdekket 571 m². Det ble påtruffet tre 

rydningsrøyser, ett begrenset rødbrent leirelag, en nedgravning med tilknyttet 

grøft, og en mulig produksjonsplass bestående av to nedgravninger fylt med 

kull, rødbrent leire, omringet av stein og nedtrampet humus og kull. 

 

Kullprøver: 

1) Fra rydningsrøys S-1. Vasket fram fra MP1. Vekt: 0,9 g. Prøven (14 biter) er 

vedartbestemt til furu (7 biter), hegg (5 biter) og gran (2 biter). Biter av hegg er 

radiologisk datert: 935±25BP, 1035-1165 CalAD (TRa-3175).  

2) Fra rydningsrøys S-3. Vasket fram fra MP3. Vekt: 1,3 g. Prøven (8 biter) er 

vedartbestemt til bjørk (1 bit) og gran (7 biter). Biter av gran er radiologisk 
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datert: 310±25BP, 1520-1645 CalAD (TRa-3174). 

3) Fra rydningsrøys S-3. Vasket fram fra MP2. Vekt: 1,4 g.  

4) Fra nedgravning S-5. Vasket fram fra MP4. Vekt: 1,3 g. Prøven (22 biter) er 

vedartbestemt til bjørk (21 bit) og furu (1 bit). Biter av bjørk er radiologisk 

datert: 655±25BP, 1295-1385 CalAD (TRa-3173).  

5) Fra nedgravning S-5. Vasket fram fra MP5. Vekt: 0,7 g.  

6) Fra kullag i profil 2 i nedgravning/mulig produksjonsanlegg S-8. Vekt: 84,5 

g. Prøven (25 biter) er vedartbestemt til furu. Biter av furu er radiologisk datert: 

970±30BP, 1025-1155 CalAD (TRa-3172).  

7) Fra nedgravning/mulig produksjonsanlegg S-8. Vasket fram fra MP7. Vekt: 

13,3 g.  

8) Fra brent leirelag S-9. Vasket fram fra MP6. Vekt: 1,2 g. 

9) Fra grøft S-10. Vasket fram fra MP9. Vekt: 5,2 g.  

10) Fra nedtrampet lag S-11. Vasket fram fra MP8. Vekt: 0,3 g.  

 

Makroprøver: 
11) Fra rydningsrøys S-1. Tatt fra grøft nederst i røys. Innholdt trekull, røtter, 

bark, kvister, uforkullet tre, soppsporer, nåler fra rødgran og frø fra meldestokk. 

12) Fra rydningsrøys S-3. Tatt fra lag 5 i profil. Innholdt trekull, forkullet pinne, 

bark, strå, hasselnøtt, nåler av rødgran. 

13) Fra rydningsrøys S-3. Tatt ut av profil 45 cm. Innholdt trekull, strå, delvis 

forkullet tre, nål av rødgran, frø av meldestokk og bringebær. 

14) Fra nedgravning S-5. Tatt fra lag 1 i profil 1. Innholdt trekull, forkullet 

pinne og frø av vikke, nål fra rødgran og frø av meldestokk. 

15) Fra nedgravning S-5. Tatt fra lag 1 i profil 2. 

16) Fra nedgravning/mulig produksjonsanlegg S-8. Tatt fra lag 2 i profil 2. 

Innholdt trekull, forkullet strå og brent leire. 

17) Fra brent leirelag S-9. Tatt ut av profil.  

18) Fra grøft S-10. Tatt ut av profil. 

19) Fra nedtrampet lag S-11. Tatt fra lag 7 i profil 2. 

 

Pollenprøver: 
20) Fra profilet i rydningsrøys S-1. Pollenprøveserie bestående av 3 separate 

prøver. Analyseresultat antydet at rydningsrøys ble anlagt i samband med 

rydding og avbrenning av skog. 

21) Fra profilet i rydningsrøys S-3. Pollenprøveserie bestående av 5 separate 

prøver. Analyseresultat indikerte at omgivelsene har vært dominert av nåleskog 

med en del bregner og at rydningsrøysen trolig er anlagt i samband med rydding 

og avbrenning av skogen. 

 

Orienteringsoppgave: Felt avgrenset i V av trebelte inntil E6 drøye 28 m bredt. 

SØ hjørne av felt 34 m fra låven på Korslund nedre. 

Kartreferanse: ØK, CS 057-5-2. Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 

6706948, Ø: 293296.  

LokalitetsID: 133430. 
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For fellesopplysninger se C58126. 

 

C58127/1-3  

Veifar fra senneolitikum/eldre bronsealder fra LOK 2 av BRØHAUG (194), 

EIDSVOLL K., AKERSHUS.  

Lok 2 omfattet en hulvei som lå i et skogdekket, ravine landskap, i brattlendt 

terreng. Hulveien er orientert hovedsakelig Ø-V, og strukturen ble undersøkt av 

et tversgående snitt S-N. Prøver ble tatt ut av profilet. 

 

1) Kullprøve fra hulvei. Vasket fram fra MP1. Vekt: 0,1 g. Prøven (3 biter) er 

vedartbestemt til furu (1 biter) og bjørk (2 biter). Biter av bjørk er forbrukt ved 

radiologisk datering: 3485±25BP, 1875-1745 CalBC (TRa-3339).  

2) Makroprøve tatt fra hulvei, lag 2 i profil. Innholdt trekull og mange røtter. 

3) Pollenprøveserie bestående av 3 separate prøver tatt ut av profilet til hulvei. 

Analyseresultat indikerer at hulveien har ligget i skogdekket terreng dominert av 

barnålskog, men at det har vært mer åpne fuktige partier i nærområdet. Det ikke 

har vært bebyggelse eller dyrkede arealer i nærheten av veien. 

 

Orienteringsoppgave: Hulveien ligger i en kløft/ravine i terrenget, parallelt, et 

fåtall meter S for hulveien renner en bekk. V ende av hulvei ca. 20 m fra E6.  

Kartreferanse: ØK, CS 057-5-1. Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 

6707316, Ø: 293391.  

LokalitetsID: 114538.
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9.3. PRØVER 

9.3.1 KULLPRØVELISTE LOK 1 

KP-
nr. C-nr. S-nr. 

NTNU.labnr. 
Strukturtype Funnomstendighet 

Vekt, 
gram Tresort 

Ukalibrert 
datering  

Kalibrert 
datering 

1 

58126/6 

S-8 

TRa-3172 
Nedgravning/mulig 
produksjonsanlegg Tatt under utgravning 84,5 

25 stk = furu. Furu 
datert 970±30 BP 1025-1155 AD 

2 

58126/4 

S-5 

TRa-3173 

Nedgravning Tatt ut under flotering av MP4 1,3 
22 stk = 21 bjørk, 1 
furu. Bjørk datert. 655±25 BP 1295-1385 AD 

3 

58126/2 

S-3 

TRa-3174 

Rydningsrøys Tatt ut under flotering av MP3 1,3 
8 stk = 1 bjørk, 7 

gran.  Gran datert. 310±25 BP 1520-1645 AD 

4 

58126/7 

S-8 

- Nedgravning/mulig 
produksjonsanlegg Tatt ut under flotering av MP7 13,3 - - - 

5 58126/8 S-9 - Brent leire lag Tatt ut under flotering av MP6 1,2 - - - 

6 58126/3 S-3 - Rydningsrøys Tatt ut under flotering av MP2 1,4 - - - 

7 58126/10 S-11 - Nedtrampet lag Tatt ut under flotering av MP8 0,3 - - - 

8 

58126/1 

S-1 

TRa-3175 

Rydningsrøys Tatt ut under flotering av MP1 0,9 

14 stk = 5 hegg, 7 
furu, 2 gran. Hegg 

datert. 935±25 BP 1035-1165 AD 

9 58126/9 S-10 - Grøft Tatt ut under flotering av MP9 5,2 - - - 

10 58126/5 S-5 - Grøft inntil 
nedgravning 

Tatt ut under flotering av MP5 0,7 - - - 

 

9.3.2 KULLPRØVELISTE LOK 2 

KP-
nr. C-nr. S-nr. 

NTNU.labnr. 
Strukturtype Funnomstendighet 

Vekt, 
gram Tresort 

Ukalibrert 
datering  Kalibrert datering 

1 58127/1 S-1 

TRa-3339 

Hulvei Tatt ut under flotering av MP1 0,1 
3 stk = 2 bjørk, 1 

furu. Bjørk datert. 3485±25 1875-1745 CalBC 
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9.3.3 KULLPRØVELISTE LOK 3 

KP-
nr. C-nr. S-nr. 

NTNU.labnr. 
Strukturtype Funnomstendighet 

Vekt, 
gram Tresort 

Ukalibrert 
datering  

Kalibrert 
datering 

1 - S-2 

TRa-3176 

Rydningsrøys Tatt ut under flotering av MP1 0,6 
4 stk = furu. Furu 

datert. 145±25 BP 1680-1935 AD 

2 - S-8 - Rydningsrøys Tatt ut under flotering av MP3 0,01 - - - 

3 - S-9 

TRa-3177 

Rydningsrøys Tatt ut under flotering av MP2 0,2 
6 stk = bjørk. Bjørk 

datert. 130±25 BP 1685-1930 AD 

 

9.3.4 MAKROPRØVELISTE LOK 1 

MP.nr. C.nr. S-nr. Struktur Funnomstendighet Liter Analyse resultat 

1 

58126/11 
S-1 Rydningsrøys Grøft under røys 3,2 

Trekull, røtter, bark, kvister, uforkullet tre, 
soppsporer, nåler fra rødgran, meldestokk 

2 

58126/12 

S-3 Rydningsrøys Tatt ut av lag 5 1,5 
Trekull, forkullet pinne, bark, strå, hasselnøtt, 

nåler av rødgran 

3 

58126/13 

S-3 Rydningsrøys Tatt ut av profil 45 cm 1,8 
Trekull, strå, delvis forkullet tre, nål av rødgran, 

meldestokk, bringebærfrø 

4 

58126/14 

S-5 Nedgravning Profil 1, lag 1 1,9 
Trekull, forkullet pinne og frø av vikke, nål fra 

rødgran og frø av meldestokk 

5 58126/15 S-5 Grøft inntil nedgravning Profil 2, lag 1  1,4 - 

6 58126/17 S-9 Brent leire lag Tatt ut av profil 1 - 

7 

58126/16 

S-8 
Nedgravning/mulig 
produksjonsanlegg Tatt ut av lag 2, profil 2 2 

Trekull, forkullet strå, brent leire 

8 58126/19 S-11 Nedtrampet lag Tatt ut av profil 1,5 - 

9 58126/18 S-10 Grøft Tatt ut av profil 1,9 - 
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9.3.5 MAKROPRØVELISTE LOK 2 

MP.nr. C.nr. S-nr. Struktur Funnomstendighet Liter Analyse resultat 

1 58127/2 S-1 Hulvei Bunnlag i hulvei 1,3 Trekull, samt mange røtter 

 

9.3.6 MAKROPRØVELISTE LOK 3 

MP.nr. C.nr. S-nr. Struktur Funnomstendighet Liter Analyse resultat 

1 - S-2 Rydningsrøys Tatt fra lag 1 1,4 

Røtter, insekter, knopper, edderkoppegg, 
harpiks, nåler fra rødgran og einer, 

bringebærfrø, hengebjørk, bjørk, slåetornfrø 

2 - S-9 Rydningsrøys Tatt fra lag 2 0,9 - 

3 - S-8 Rydningsrøys Tatt fra lag 1 1,7 
Røtter, bark, knoppeskall, løvblad, nåler fra 

rødgran, bjørk, bringebærfrø, furu 
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9.3.7 POLLENPRØVELISTE LOK 1 

 

 

9.3.8 POLLENPRØVELISTE LOK 2 

 

PP.nr. U.nr Cnr. S-nr. Struktur Funnomstendighet Analyse resultat 

1 

1 58126/20 1 Rydningsrøys 
Lag 1, steinlag 

Trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, hassel, lind, poppel, løvetann, rug, 
gress, bregner, mose 

2 58126/20 1 Rydningsrøys Lag 2, grøft Litt trekull 
3 58126/20 1 Rydningsrøys Undergrunn Trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, hassel, lind, poppel, bregner, mose 

2 

1 58126/21 3 Rydningsrøys 
Undergrunn 

Trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, hassel, lind, poppel, groblad, gress, 
bregner, mose 

2 58126/21 3 Rydningsrøys 

Lag 5, ”kullag”, 70 cm 

Trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, hassel, lind, poppel, groblad, burot, 
geiterams, løvetann, skjermplantefamilien, korsblomstfamilien, engsoleie, 

lyngfamilien, rug, gress, bregner (mye skogburkne), mose 
3 58126/21 3 Rydningsrøys Lag 5, ”kullag”, 68 cm Litt trekull 

4 58126/21 3 Rydningsrøys 
Lag 6, steinlag, 56 cm 

Trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, hassel, lind, poppel, geiterams, 
gress, bregner, mose 

5 58126/21 3 Rydningsrøys 

Lag 6, steinlag, 45 cm 

Trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, lind, løvetann, 
skjermplantefamilien, groblad, boersvineblom type, asters type, gress, 

bregner, mose 

PP.nr. U.nr Cnr. S-nr. Struktur Funnomstendighet Analyse resultat 

1 

1 58127/3 1 Hulvei 
Lag 1, topp struktur 

Trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, hassel, lind, pil, lyng, nellikfamlien, 
burot, engsoleie, mjødurt, groblad, rug, gress, bregner 

2 58127/3 1 Hulvei 
Lag 2, bunn struktur 

Trekull,  pollen fra gran, furu, bjørk, eik, or, hassel, burot, mjødurt, groblad, 
meldefamilien, rug, gress, bregner 

3 58127/3 1 Hulvei Undergrunn Ingen funn 
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9.3.9 POLLENPRØVELISTE LOK 3 

 

 

 

9.4. TEGNINGER 

1. Profil rydningsrøys S-1, Lok 1, Korslund nedre. 

2. Profil rydningsrøys S-3, Lok1, Korslund nedre. 

3. Nedgravning med grøft S-5, Lok 1, Korslund nedre. 

4. Mulig produksjonsanlegg S-8, S-10 og S-11, Lok 1, Korslund nedre. 

5. Profil hulvei S-1, Lok 2, Brøhaug. 

 

PP.nr. U.nr Cnr. S-nr. Struktur Funnomstendighet Analyse resultat 

1 

1 - 9 Rydningsrøys 

Undergrunn 

Litt trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, hassel, pil, lind, poppel, syre 
type, korsblomstfamilien, geiterams, løvetann, andemat, gress, rug, bregner og 

mose 
2 - 9 Rydningsrøys 

Lag 2, steinlag 

Litt trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, hassel, lind, engsoleie, groblad, 
gulmaure, mjødurt, lyngfamilien, nellikfamilien, løvetann type, 

korsblomstfamilien, gress, rug, bregner, mose 

2 

1 - 2 Rydningsrøys 

Lag 1, steinlag 

Litt trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, hassel, pil, lind, poppel, 
lyngfamilien, groblad, korsblomstfamilien, skjermplantefamilien, nellikfamilien, 

løvetann, engkall, syre type, knollet mjødurt, gulmaure, storkenebb type, 
johannesurt, blåmunke, rug, korn, gress, bregner, mose 

2 - 2 Rydningsrøys 

Undergrunn 

Litt trekull,  pollen fra gran, furu, eik, bjørk, or, hassel, lind, poppel, lyngfamilien, 
løvetann, groblad, johannesurt, korsblomstfamilien, skjermplantefamilien, syre 
type, engsoleie, malurt, nykkerose, andemat, rug, korn, gress, bregner, mose, 

grønnalger 
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9.5. FOTOLISTE CF34427   

Filnavn Motivbeskrivelse 
Sett 
mot Navn Dato 

Cf34427_1.JPG Oversiktsbilde av felt med dyrkningslag på Hellum, Lok 3. NØ Michael Derrick 21.06.2011 

Cf34427_2.JPG 
Utsikt mot Mjøsa tatt fra felt med dyrkningslag på Hellum, Lok 

3. V Michael Derrick 21.06.2011 

Cf34427_10.JPG Oversiktsbilde av felt på Mostue, Lok 4 (avskrevet). NV Michael Derrick 21.06.2011 

Cf34427_11.JPG Oversiktsbilde av felt på Korslund øvre, Lok 1. N Michael Derrick 21.06.2011 

Cf34427_12.JPG Oversiktsbilde av felt på Korslund øvre, Lok 1. S Michael Derrick 21.06.2011 

Cf34427_14.JPG Oversiktsbilde østlig del av hulvei på Brøhaug, Lok 2. SØ Aksel Haavik 22.06.2011 

Cf34427_15.JPG Oversiktsbilde midtre del av hulvei på Brøhaug, Lok 2. Ø Aksel Haavik 22.06.2011 

Cf34427_16.JPG Oversiktsbilde vestlig del av hulvei på Brøhaug, Lok 2. SØ Aksel Haavik 22.06.2011 

Cf34427_17.JPG Oversiktsbilde av skog med hulvei på Brøhaug, Lok 2. SØ Aksel Haavik 22.06.2011 

Cf34427_18.JPG "Dyrkningslagsjakt" på Lok 3. Ø Kathryn E. Sæther 22.06.2011 

Cf34427_20.JPG Planbilde av rydningsrøys S-9 m/målestokk, Lok 3. Ø Kathryn E. Sæther 22.06.2011 

Cf34427_21.JPG Planbilde av rydningsrøys S-9 m/målestokk, Lok 3. V Kathryn E. Sæther 22.06.2011 

Cf34427_22.JPG Planbilde av rydningsrøyser S1-3 m/målestokk, Lok 1. NV Kathryn E. Sæther 23.06.2011 

Cf34427_23.JPG Planbilde av rydningsrøys S-1 m/målestokk, Lok 1. S Kathryn E. Sæther 23.06.2011 

Cf34427_24.JPG Planbilde av rydningsrøyser S1-3 m/målestokk, Lok 1. S Kathryn E. Sæther 23.06.2011 

Cf34427_25.JPG Planbilde av rydningsrøyser S1-3 m/målestokk, Lok 1. S Kathryn E. Sæther 23.06.2011 

Cf34427_26.JPG Profilbilde av rydningsrøys S-1 m/målestokk, Lok 1. N Kathryn E. Sæther 23.06.2011 

Cf34427_27.JPG Profilbilde av rydningsrøys S-1 m/målestokk, Lok 1. N Kathryn E. Sæther 23.06.2011 

Cf34427_28.JPG Oversiktsbilde av avdekket Lok 1. S Kathryn E. Sæther 24.06.2011 

Cf34427_29.JPG Oversiktsbilde av avdekket Lok 1. SV Kathryn E. Sæther 24.06.2011 

Cf34427_30.JPG Oversiktsbilde av avdekket Lok 1. SV Kathryn E. Sæther 24.06.2011 

Cf34427_31.JPG Oversiktsbilde av avdekket Lok 1. NV Kathryn E. Sæther 24.06.2011 

Cf34427_32.JPG Oversiktsbilde av avdekket Lok 1. N Kathryn E. Sæther 24.06.2011 

Cf34427_33.JPG Oversiktsbilde av avdekket Lok 1. NØ Kathryn E. Sæther 24.06.2011 

Cf34427_34.JPG Oversiktsbilde av avdekket Lok 1 med røyser foran. N Kathryn E. Sæther 24.06.2011 

Cf34427_35.JPG Planbilde av S-5, S-8, S-10 og S-11 m/målestokk. V Kathryn E. Sæther 24.06.2011 

Cf34427_36.JPG Planbilde av S-5, S-8, S-10 og S-11 m/målestokk. V Kathryn E. Sæther 24.06.2011 

Cf34427_37.JPG Planbilde av S-5, S-8, S-10 og S-11 m/målestokk. V Kathryn E. Sæther 24.06.2011 

Cf34427_38.JPG Planbilde av S-5, S-8, S-10 og S-11 m/målestokk. Ø Kathryn E. Sæther 24.06.2011 

Cf34427_39.JPG Planbilde av S-8, S-10 og S-11 m/målestokk. Ø Kathryn E. Sæther 24.06.2011 

Cf34427_40.JPG Planbilde av S-8, S-10 og S-11 m/målestokk. Ø Kathryn E. Sæther 24.06.2011 

Cf34427_41.JPG Planbilde av S-8, S-10 og S-11 m/målestokk. V Kathryn E. Sæther 24.06.2011 

Cf34427_42.JPG Planbilde av S-8, S-10 og S-11 m/målestokk. V Kathryn E. Sæther 24.06.2011 

Cf34427_43.JPG Profilbilde av S-8, profil 1 m/målestokk. Ø Aksel Haavik 24.06.2011 

Cf34427_44.JPG Profilbilde av S-8 og rydningsrøys S-3 m/målestokk. S Aksel Haavik 24.06.2011 

Cf34427_45.JPG Profilbilde av rydningsrøys S-3 m/målestokk. V Aksel Haavik 24.06.2011 

Cf34427_46.JPG Profilbilde av rydningsrøys S-3 m/målestokk. NV Kathryn E. Sæther 27.06.2011 

Cf34427_47.JPG Profilbilde av rydningsrøys S-3 m/målestokk. NV Kathryn E. Sæther 27.06.2011 

Cf34427_48.JPG Profilbilde av rydningsrøys S-3 m/målestokk. NV Kathryn E. Sæther 27.06.2011 

Cf34427_49.JPG Arbeidsbilde med maskin fra avskrevet Lok 4. V Kathryn E. Sæther 28.06.2011 
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Cf34427_50.JPG Arbeidsbilde med maskin fra avskrevet Lok 4. V Kathryn E. Sæther 28.06.2011 

Cf34427_51.JPG Oversiktsbilde av Hellum, Lok 3. Ø Kathryn E. Sæther 28.06.2011 

Cf34427_52.JPG Planbilde av rydningsrøys S-2 m/målestokk, Lok 3. S Aksel Haavik 28.06.2011 

Cf34427_54.JPG Profilbilde av hulvei med pollenserie på Lok 2. SØ Michael Derrick 28.06.2011 

Cf34427_56.JPG Planbilde av rydningsrøys S-8 m/målestokk, Lok 3. Ø Michael Derrick 28.06.2011 

Cf34427_57.JPG Profilbilde av rydningsrøys S-9 m/målestokk, Lok 3. N Kathryn E. Sæther 28.06.2011 

Cf34427_58.JPG Profilbilde av rydningsrøys S-9 m/målestokk, Lok 3. Ø Kathryn E. Sæther 28.06.2011 

Cf34427_59.JPG Profilbilde av rydningsrøys S-9 m/målestokk, Lok 3. N Kathryn E. Sæther 28.06.2011 

Cf34427_60.JPG Profilbilde av rydningsrøys S-2 m/målestokk, Lok 3. S Aksel Haavik 28.06.2011 

Cf34427_96.JPG Profilbilde av avskrevet struktur m/målestokk, Lok 4. Ø Michael Derrick 01.07.2011 

Cf34427_97.JPG Profilbilde av avskrevet struktur m/målestokk, Lok 4. NØ Kathryn E. Sæther 01.07.2011 

Cf34427_98.JPG Profilbilde av rydningsrøys S-8 m/målestokk, Lok 3. NØ Michael Derrick 04.07.2011 

Cf34427_102.JPG 
Profilbilde av rydningsrøys S-9 med pollenserie m/målestokk, 

Lok 3. N Kathryn E. Sæther 04.07.2011 

Cf34427_103.JPG 
Profilbilde av rydningsrøys S-3 med pollenserie m/målestokk, 

Lok 3. Ø Kathryn E. Sæther 04.07.2011 

Cf34427_104.JPG 
Profilbilde av rydningsrøys S-3 med pollenserie m/målestokk, 

Lok 3. N Kathryn E. Sæther 04.07.2011 

Cf34427_105.JPG Svart lag delvis under rydningsrøys S-3 m/målestokk, Lok 1. N Michael Derrick 04.07.2011 

Cf34427_106.JPG Svart lag delvis under rydningsrøys S-3 m/målestokk, Lok 1. V Michael Derrick 04.07.2011 

Cf34427_108.JPG Profilbilde av nedgravning S-5, profil 1, m/målestokk, Lok 1. Ø Aksel Haavik 04.07.2011 

Cf34427_109.JPG Profilbilde av nedgravning S-5, profil 1, m/målestokk, Lok 1. Ø Aksel Haavik 04.07.2011 

Cf34427_111.JPG Planbilde av nedgravning S-8 m/målestokk, Lok 1. S Michael Derrick 04.07.2011 

Cf34427_112.JPG Plan og profilbilde av nedgravning S-8 m/målestokk, Lok 1. Ø Michael Derrick 04.07.2011 

Cf34427_113.JPG Planbilde av grøft S-10 m/målestokk, Lok 1. N Michael Derrick 04.07.2011 

Cf34427_114.JPG Profilbilde av nedgravning S-5, profil 1, m/målestokk, Lok 1. Ø Aksel Haavik 04.07.2011 

Cf34427_115.JPG Profilbilde av nedgravning S-8, profil 1, m/målestokk, Lok 1. Ø Michael Derrick 05.07.2011 

Cf34427_116.JPG Profilbilde av nedgravning S-5, profil 2, m/målestokk, Lok 1. N Aksel Haavik 05.07.2011 

Cf34427_117.JPG Profilbilde av nedgravning S-5, profil 3, m/målestokk, Lok 1. NØ Aksel Haavik 05.07.2011 

Cf34427_119.JPG Rydningsrøys i skogbelte vest for Lok 1. NØ Kathryn E. Sæther 05.07.2011 

Cf34427_120.JPG Rydningsrøys i skogbelte vest for Lok 1. N Kathryn E. Sæther 05.07.2011 

Cf34427_121.JPG Planbilde av rødbrent lag S-9 m/målestokk, Lok 1. Ø Aksel Haavik 05.07.2011 

Cf34427_122.JPG 
Profilbilde av nedgravning S-8 og nedtrampet lag S-11 

m/målestokk, Lok 1. S Michael Derrick 05.07.2011 

Cf34427_123.JPG Profilbilde av rødbrent lag S-9 m/målestokk, Lok 1. V Aksel Haavik 05.07.2011 

Cf34427_124.JPG Snittet åkerkant i vestlig avgrensning av Lok 1 m/målestokk. N Kathryn E. Sæther 05.07.2011 

Cf34427_125.JPG Snittet åkerkant i vestlig avgrensning av Lok 1 m/målestokk. N Kathryn E. Sæther 05.07.2011 

Cf34427_126.JPG Profilbilde av grøft S-10 m/målestokk, Lok 1. N Michael Derrick 06.07.2011 

Cf34427_127.JPG Profilbilde av grøft S-10 m/målestokk, Lok 1. V Aksel Haavik 06.07.2011 

  

9.6. ANALYSER  

1. Vedartanalyse av Helge I. Høeg. 

2. NTNU-rapport 

3. Makro- og pollenanalyse ved NOK av Annine Moltsen. 
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9.7. ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

1. Feltdagbok 

2. Strukturskjema 

3. Rentegninger 
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