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SAMMENDRAG 
I perioden 28.09-10.10.2011 gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning av 
bosetningsspor og mulige produksjonsanlegg på Skedsmo nordre og Skedsmo søndre av Høland 
prestegård.  
 
Planområdet omfattet en trasé for gang- og sykkelvei som lå på vestsiden av riksvei 115 mellom 
Løken gård og Didriksborg. Traséen lå på dyrkede leirsletter i en sentral del av Aurskog-Høland, 
rett sør for Løken, det gamle tettstedet i Hølandsbygdene. Her ligger Løken, et kirkested som kan 
spores tilbake til 1348. Innenfor en radius av 200 meter fra utgravningsområdene er det registrert 
flere gravhauger (ID30536, ID30456). I tillegg er det gjort et depotfunn bestående av 18 
gullbrakteater (C1727, 1792-94, 3898, 7470, 15735) i nærområdet. Den arkeologiske aktiviteten i 
Aurskog-Høland har vært særdeles liten og det er kun kjent én tidligere utgravning, i 1986. 
 
Ved utgravningen skulle det undersøkes tre mindre lokaliteter (ID107879, ID107881, ID107882), 
og det ble til sammen flateavdekket ca. 2285 m². Det ble ikke funnet spor etter forhistorisk aktivitet 
på ID107879. På ID107881 fremkom det ti stolpehull, to kokegroper, to mulige produksjonsanlegg 
og to nedgravninger med ukjent funksjon. Fire av stolpehullene er tolket som tilhørende en 
firestolperskonstruksjon. To av stolpehullene er datert, men dateringene er sprikende og det daterte 
materialets kontekst er noe usikkert. Dateringer antyder at aktiviteten i området kan ha blitt 
påbegynt i eldre bronsealder og har forekommet ved ulike tidspunkt i eldre jernalder, spesielt 
romertid. Tre dateringer fra strukturer tilknyttet de mulige produksjonsanleggene viser at aktiviteten 
i området blir gjenopptatt i tidlig middelalder. På ID107882 ble det påtruffet to kokegroper, hvorav 
en er datert til folkevandringstid. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

SKEDSMO NORDRE OG SØNDRE, GNR 32 BNR. 
37 OG 5 AV HØLAND PRESTEGÅRD, AURSKOG-
HØLAND KOMMUNE, AKERSHUS FYLKE  

AV KATHRYN E. SÆTHER  

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Utgravningen er gjennomført som et ledd i Riksantikvarens dispensasjonsvedtak 
i forbindelse med anleggelse av ca. 4 km lang gang- og sykkelvei langs rv115 på 
strekningen Løken-Hjellebøl i Aurskog-Høland kommune. Tiltakshaver er 
statens veivesen. 
 
Akershus fylkeskommune gjennomførte en forundersøkelse av traséen i 
november/desember 2006. I den forbindelse ble det registrert tre områder med 
forhistoriske bosetningsspor ID107879 (Lok 1), ID107881 (Lok 2) og ID107882 
(Lok 3). De to førstnevnte lokalitetene ble avdekket på Skedsmo nordre og 
sistnevnte på Skedsmo søndre, begge under Høland prestegård gnr.32. 
Fylkeskommunen tok ut kull fra et stolpehull på ID107879 som ble radiologisk 
datert til førromersk jernalder (Hansen 2007, Bukkemoen 2011). 
 
På vegne av tiltakshaver søkte Akershus fylkeskommune 09.06.2007 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) uttalte seg i brev av 27.08.2007, og det ble utarbeidet budsjett og 
prosjektplan for arkeologisk utgravning av planområdet (Bukkemoen 2011). 
Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep med vilkår om arkeologiske 
undersøkelser for de berørte kulturminnene 28.08.2007. KHM gjennomførte de 
arkeologiske utgravningene i perioden 28.09-10.10.2011. 
 

2. DELTAGERE, TIDSROM 
Stilling Navn Tidsrom 

Prosjektleder Grethe Bjørkan Bukkemoen   
Feltleder Kathryn Etta Sæther 28.09-10.10.2011 
Assistent Christian Westli  28.09-10.10.2011 

GIS ansvarlig Magne Samdal 04.10.2011 
Maskinfører Jørn Ingar Hafsten v/Bygdeservice A/S 28.09-30.09.2011 
Tabell 1: Oversikt over deltagere i utgravningen av Løken-Hjellebøl. 
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Figur 1: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-
150408SAS. Produsert 20/01.2012 av M. Samdal). 
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3. FORMIDLING  
Utgravningsområdene lå inntil rv115 og var godt synlige for forbipasserende. 
De som kom innom fikk en kort orientering om undersøkelsen. En journalist fra 
lokalavisen Indre Akershus blad var innom ved to anledninger, noe som 
resulterte i avisartikkel om utgravningen trykket 30.09.2011 (kopi av artikkel i 
vedlegg). 
 

 
Figur 2: Flyfoto med utgravningsområder markert med rødt (Kartgrunnlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 20/01.2012 av M. Samdal). 
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4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 
Planområdet omfattet en trasé for gang- og sykkelvei som lå på vestsiden av 
riksvei 115 mellom Løken gård og Didriksborg. Området består av dyrkede 
leirsletter. Lengst i nord er området flatt og lavtliggende. Terrenget stiger mot 
sør til et høyereliggende platå hvor gårdsbebyggelsen til Skedsmo nordre står. 
Platået fremstår som en høyderygg som strekker seg mot sør og 
gårdsbebyggelsen til Skedsmo søndre. Deretter heller terrenget slakt ned mot 
innkjøringen til Didriksborg. Lokalitetene (Lok 1, Lok 2 og Lok 3) undersøkt 
under utgravningen lå på gårdene Skedsmo nordre og søndre. 
 

 
Figur 3: Lok 1 i forgrunnen sett mot NØ og Løken sentrum (Cf34479_92, fotograf: K. Sæther). 
 
Traséen ligger i en sentral del av Aurskog-Høland rett sør for Løken, det gamle 
tettstedet i Hølandsbygdene. Her ligger Løken kirke som ble reist i 1883 etter 
rivningen av Løken gamle kirke som sto fra 1600-1882. Før denne kirken sto en 
eldre kirke på Løken, innviet i 1348 (Nilsen og Panhoff 1980:158). Den gamle 
kongeveien fra Halden har gått forbi Løken og nordover, noe som indikerer at 
området har vært et kommunikasjonssenter. Noe av veien er fortsatt bevart som 
Oberst Kruses vei ved Høland prestegård. Høland prestegård kan imidlertid 
spores i skriftlige kilder så langt tilbake som til 1311, men da under navnet 
Løken. De skriftlige kildene kan dermed føre aktiviteten i området tilbake til 
forhistorisk tid, men de mange registrerte kulturminnene i og ved Løken og 
Høland prestegård vitner om bruk gjennom jernalderen, bronsealderen og helt 
tilbake til steinalderen.  
 
Et søk over Aurskog-Høland i fornminnedatabasen ”Askeladden” gir et treff på 
250 lokaliteter. Majoriteten av kulturminnene omfatter gravminner, men det er 
også en del utmarksminner som fangstgroper, jern- og kullfremstillingsanlegg 
og rydningsrøyser. I tillegg er det registrert fire bygdeborger i området. 
Gjenstandsfunn i området omfatter flere skafthullsøkser ved Hølandselva funnet 
på Kongerud, Naddum og Ringnes, samt at det er gjort et spektakulært 
depotfunn bestående av 18 gullbrakteater (C1727, 1792-94, 3898, 7470, 15735) 
på gården øvre Tøyen som ligger øst for Løren. 
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Det er ikke tidligere gjort gjenstandsfunn ved Skedsmo nordre eller søndre, men 
på Skedsmo nordre er det registrert et gravfelt bestående av fire gravhauger 
(ID30536) som ligger ca. 190 m nordøst for Lok 2 (ID107881). Ca. 180 m sør 
for Lok 3 (ID107882) er det registrert to gravhauger (ID30456). På Didriksborg 
ca. 60 m sør fra Lok 3 har Akershus fylkeskommune undersøkt en utpløyd 
rydningsrøys fra middelalder (ID107883) (Hansen 2006). 
 
Den arkeologiske aktiviteten i Aurskog-Høland har vært særdeles liten og det er 
kun kjent én tidligere utgravning. I 1986 ble det undersøkt en tuft fra nyere tid 
på Haugen 85/5, 6. 
 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
KHMs prosjektplan datert 20. juni 2011 danner den vitenskapelige bakgrunnen 
for undersøkelsene av Skedsmo nordre og søndre. Prosjektplanen er utarbeidet 
med utgangspunkt i registreringsfunn gjort i 2006 av Akershus fylkeskommune 
(Hansen 2006). 
 
Akershus fylkeskommune avdekket tre lokaliteter med bosetningsspor 
(ID107879, ID107881 og ID107882) innenfor planområdet. Disse omfattet 
stolpehull, kokegroper og nedgravninger. Et mulig stolpehull (F3) avdekket på 
ID107879 ble radiologisk datert til 2210±40 BP som tilsvarer førromersk 
jernalder (Beta-225262). Det var meget vanskelige værforhold under 
registreringsperioden noe som førte til usikkerhet angående enkelte av 
strukturfortolkningene. I tillegg til at enkelte strukturer fremstod som vage. En 
sentral prioritering under utgravningen var derfor å både typebestemme og 
funksjonsbestemme de forskjellige strukturene, for deretter å se om de kunne 
være tilknyttet større anlegg. Følgende problemstillinger var dermed aktuelle: 
 

• Identifisering og definering av eventuelle hustomter/gårdstun. 
• Datering av de enkelte anleggene, datering av bruksfaser innenfor den 

enkelte lokalitet, samt tidsmessig sammenstilling av de ulike lokalitetene 
og deres eventuelle samtidighet med andre nærliggende kulturminner. 

• Identifisering av huskonstruksjoner og indre 
organisering/funksjonsinndeling av bygningene – inngang, oppholdsrom, 
hall, fjøs, produksjonssted, lager etc. 

• Identifisering og lokalisere hvilke aktiviteter som har foregått på eller 
nær gårdstunet. Finnes det spor etter spesialiserte aktivitetsområder? 

• Representerer funnområdene en kontinuerlig bosetning over lang tid, 
eller utgjør de ulike områdene en (kortvarig) samtidig eller flere separate 
bosetninger? 

• Relasjon mellom det enkelte funnområdet og samtidige kulturminner i 
nærheten. 

• Kokegroper og deres funksjon – innsamling av statistiske data. Er det 
sammenheng mellom størrelse, form og datering? 
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• Belyse hvilke aktiviteter som har foregått i forbindelse med bruken av 
kokegropene. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   
Undersøkelsen 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. 
 

 
Figur 4: Lok 1 blir flateavdekt. Foto tatt mot SV (Cf34479_9, fotograf: K. Sæther). 
 
Til KHMs innmålinger ble det benyttet en av museets GPSer, en Trimble R6 
med TSC3 målebok. Nøyaktighet: CPOS. Til databearbeiding ble programvaren 
ESRI ArcGIS 10 benyttet. I felt ble alle data lagret som shape-enkeltpunkt i 
måleboka. Disse ble deretter eksportert til ArcGIS, og målepunkt ble konvertert 
til linjer og polygon og senere lagret i en geodatabase. ArcGIS ble brukt til 
ferdigstillelse av kartene til rapporten. Alle kartdata er satt i koordinatsystem 
UTM/WGS84 sone 32N. Alle kartdata og metakart ble deretter avlevert til 
Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. 
 
Strukturene ble snittet for hånd, og alle ble tegnet i plan og profil, samt 
dokumentert med digitalfoto. Det ble også tatt kullprøver (KP) og/eller 
makroprøver (MP) fra de enkelte strukturer. I felt ble funn og prøver tildelt 
fortløpende undernummer på Lok 2 og Lok 3. Prøvene fra utgravningen er 
katalogisert under C58038. (Prøver tatt ut under fylkeskommunens registrering 
er katalogisert under C56233-56236). 
 



Skedsmo nordre og søndre Gnr. 32, Aurskog-Høland kommune          Saksnr. 2011/7923 

 9 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
28.09.2011 Feltleder Kathryn Etta Sæther og feltassistent Christian Westli reiser 
ut i felt. Flateavdekking av Lok 1 blir påbegynt først da det var ønskelig å 
bekrefte/avkrefte på et tidlig tidspunkt de mulige stolpehullene registrert på 
lokaliteten. Undersøkelsesområdet var plassert i en forsenkning, på nedsiden av 
et høyereliggende platå, og hadde dermed en lite optimal plassering i terrenget i 
forhold til bosetningsspor. Det ble ikke avdekket klare forhistoriske strukturer 
på lokaliteten kun enkelte, uklart avgrensede lys gråbrune flekker. Datert 
stolpehull blir ikke gjenfunnet og avdekkingen av lokaliteten blir avsluttet 
29.09.2011.  
 
Potensialet for bosetningsspor syntes å være større på Lok 2 da den til forskjell 
fra Lok 1 var plassert på toppen av platået. 29.09.2011 blir gravemaskinen 
flyttet til Lok 2 og avdekkingen av lokaliteten blir påbegynt. Enkelte strukturer 
slik som kokegroper og sikre og usikre stolpehull blir påtruffet. Det blir også 
påtruffet fire stolpehull som sammen danner et rektangel. Tiltaksområdet var på 
forhånd stukket ut og lokaliteten blir utvidet så mye som mulig innenfor 
markørene. I tillegg blir det avdekket et stort mørkt lag i et søkk i terrenget som 
innholder mye kull, samt enkelte strukturer som lignet kokegroper og antatte 
nedgravninger. Maskinen blir flyttet 30.09.2011 til Lok 3. Kun et mindre 
område bestående av to kokegroper skulle prioriteres avdekket på Lok 3. Begge 
strukturer ble gjenfunnet. Samme dag renser feltleder og assistent fram det store 
kullholdige laget for å raskest mulig kunne få oversikt over utgravningens 
største potensielle anlegg. Utgravningen får besøk av prosjektleder Grethe 
Bukkemoen og journalist Øyvind Henningsen fra Indre Akershus Blad. 
 
Etter avdekkingen blir alle sikre og usikre forhistoriske strukturer på Lok 2 
renset, dokumentert og undersøkt. Makroprøver blir tatt fra stolpehull og 
kullprøver blir tatt ut av kokegroper og andre ildpåvirkede strukturer. Det blir 
ikke gjort gjenstandsfunn på lokaliteten foruten brent leire. De to kokegropen på 
Lok 3 blir også renset, dokumentert og undersøkt. I tillegg blir mulige fyllskifter 
påtruffet på Lok 1 undersøkt og funnet å være av naturlig opprinnelse. 
Utgravningsarbeidet blir avsluttet. 
 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 
En naturlig følge av at plansaken gjelder en gang- og sykkelvei er at det 
undersøkte området er relativt smalt. Dette betyr at eventuelle lokaliteter 
avgrenses av tiltaket og ikke av avtagende funnfrekvens. Dette var tilfelle ved 
utgravningen av Lok 2 på Skedsmo nordre. Både plasseringen av enkelte 
strukturer og deres kontekst tilsa at aktivitetsområdet ikke ble fullstendig 
avdekket.  
 
Undergrunnen ved alle lokalitetene bestod i varierende grad av gulbrun/grågul 
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 tilfeller gjør påvisning og gjenfinning av strukturer 
vanskelig. Under utgravningen av Skedsmo nordre og søndre var det mye 
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oppholdsvær, men i helgene regnet det mye. Vannet drenerte ikke vekk fra 
feltene, men dannet små og store vannpytter som stedvis dekket hele eller deler 
av strukturene. Vannet gjorde det vanskelig å gjennomsøke feltene fullstendig 
for eventuelle strukturer som ikke ble funnet under avdekking. I tillegg 
omdannet vannet leira til gjørme som tidvis gjorde det vanskelig å finne 
avgrensningen til strukturer. Under utgravningen var det også svært lav sol som 
gjorde det vanskelig å se ulike fargeskiller i undergrunnen. 
 

 
Figur 5: Stolpekonstruksjon markert mellom sølepytter på Lok 2(Cf34479_85, fotograf: K. 
Sæther). 
 
Det ble påtruffet enkelte moderne dreneringsgrøfter. Disse krysset feltet 
hovedsakelig fra nordvest mot sørøst. Enkelte av grøftene hadde gjennomskåret 
eller delvis skåret strukturer.  
 
Matjordslaget var relativt tynt ved alle lokalitetene, men ved Lok 3 var den mer 
eller mindre ikke eksisterende. Bakgrunnen til dette var at matjorden var blitt 
fjernet fra veiskjæringen i påvente av ny gang- og sykkelsti. Da 
fylkeskommunen registrerte i området var det kun 12 cm med matjordslag, og 
ved utgravningen var det kun noen centimeter etterfylt leire. I perioden mellom 
registrering og utgravning var området blitt pløyet og det tynne, påfylte laget 
hadde ikke vært tilstrekkelig til å beskytte en av kokegropene som var mer eller 
mindre helt fjernet. 
 
Moderne forstyrrelser i undergrunnen ble også påtruffet i form av et brannlag 
(S-17) og påfylling på Lok 2. Både påfyllet og brannlaget ble avdekket i et lite 
søkk i terrenget. Det påfylte laget bestod av mørk gråbrun leire iblandet matjord, 
litt tegl, glass og jernskrot. Under laget ble det avdekket et brannlag S-17 som 
bestod av gråsvart leire, sand, kull og flere nevestore varmepåvirkete steiner. 
Brannlaget ble renset og snittet, og det ble påtruffet flere teglbiter i toppen, men 
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og mot bunn av strukturen under snitting. Laget ble derfor avskrevet som 
moderne. 
 

 
Figur 6: Moderne brannlag og påfylling (S-17) på Lok 2(Cf34479_24, fotograf: K. Sæther). 
 

5.5 STRUKTURER OG KONTEKSTER  
Under utgravningen av traséen til gang- og sykkelvei mellom Løken-Hjellebøl 
ble det avdekket tre separate felt i dyrket mark. Feltene ble avdekket med 
bakgrunn i fylkeskommunens registrerte funnkonsentrasjoner. Til sammen ble 
det avdekket 2285 m² og nummerert 27 strukturer under utgravningen. Alle 
strukturene ble snittet. Fem ble avskrevet, dermed 18,5 %. Det vil si at antall 
reelle strukturfunn var 22. Antallet strukturer fordelte seg på feltene slik; 
 

Strukturtype Lok 1 ID107879 Lok 2 ID107881 Lok 3 ID107882 Sum 
Kokegrop 0 2 2 4 
Stolpehull 0 10 0 10 
Nedgravning/grop 0 6 0 6 
Kullflekk 0 1 0 1 
Brannlag 0 1 0 1 
Sum strukturer pr. felt 0 20 2 22 
Avdekket areal 853 m² 1326 m² 106 m² 2285 m² 

Tabell 2: Strukturtypene og antall påtruffet på Skedsmo nordre og søndre. 
 
Som det fremgår av tabellen ble det ikke gjort funn på Lok 1. Det ble påtruffet 
enkelte mindre mørke flekker i undergrunnen på lokaliteten og flere ble 
undersøkt ved snitting. Plasseringen og innholdet i de mørke avsetningene 
indikerte at de var et resultat av naturlige prosesser der vann og organisk 
materiale har blitt liggende i terrengets forsenkninger og gradvis blitt nedbrutt. 
Lokaliteten lå også i en forsenkning i terrenget hvor vann samlet seg ved 
regnvær og var derfor lite egnet for bosetning. Lokaliteten ble avskrevet. 
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Figur 7: Flyfoto med utgravningsområder til Lok 1 markert (Kartgrunnlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 20/01.2012 av M. Samdal). 
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Det ble til sammen tatt ut 11 kullprøver og fem makroprøver under 
utgravningen. Ti kullprøver fra utgravningen er vedartbestemt av statsstipendiat 
Helge Irgens Høeg (2011). Åtte kullprøver er datert ved Nasjonallaboratoriet for 
radiologisk datering, NTNU (DF-4504). Alle makroprøvene er analysert ved 
Natur og Kultur (NOK) av Annine Moltsen (2011). 
 
Analyseresultater og radiologiske dateringer er omtalt sammen med deres 
respektive funnkontekst i kapitlene som omhandler utgravningens strukturer. 
Fullstendige tabeller over strukturer, prøver og analyseresultat er vedlagt i 
rapportens vedlegg. 
 

6. UTGRAVNINGEN AV LOK 2, ID107881 
Lok 2 lå på et høydeplatå i landskapet ca. 75 m sørøst for gårdsbebyggelsen til 
Skedsmo nordre. Utgravningsområdet målte ca. 124x11 meter (1326 m²) og 
grenset i øst til rv115. Terrenget i sørlig halvdel av utgravningsområdet helte 
svakt mot sørvest, og i nord var det en liten forhøyning i terrenget ca. 33 m fra 
nordlig feltkant. Forhøyningen ble ikke fullstendig avdekket, men fortsatte mot 
vest. Inntil østlig feltavgrensning var det ett søkk i terrenget fylt med moderne 
påfyll, trolig planeringsmasse, og et moderne brannlag (S-17) (se også kap.5.4). 
Tykkelsen på matjorda var mellom 20-30 cm. Det var et fåtall moderne 
plogspor synlig i undergrunnen, men det var enkelte moderne dreneringsgrøfter 
som krysset feltet, orientert nordvest-sørøst. Undergrunnen bestod av grågul og 
grå leire. 
 

 
Figur 8: Lok 2 ferdig avdekket sett mot N. Gårdsbebyggelse tilhørende Skedsmo nordre oppe til 
venstre på bildet (Cf34479_25, fotograf: K. Sæther). 
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Figur 9: Oversikt over nordlig del av utgravningsområdet og avdekkede strukturer, Lok 2 
(Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 
25/01.2012 av M. Samdal). 
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Figur 10: Oversikt over sørlig del av utgravningsområdet og avdekkede strukturer, Lok 2 
(Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 
25/01.2012 av M. Samdal). 
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På Lok 2 ble det avdekket ti stolpehull, hvorav fire er tolket som tilknyttet en 
mulig stolpekonstruksjon, samt to mulige produksjonsanlegg, to kokegroper, to 
nedgravninger med ukjent funksjon og en kullflekk. 
 

6.1 STOLPEHULL OG STOLPEKONSTRUKSJON 
Den største funnkategorien på Lok 2 var stolpehull (10), altså 50 % av det totale 
antall strukturfunn (20 strukturer).  
 
Stolpehullene lå konsentrert til nordlig halvdel av utgravningsområdet, og da 
spesielt til den lille forhøyningen i terrenget. Stolpehullene var i hovedsak 
gråbrune i farge og seks hadde skoningstein synlig i overflaten.   
 
Firestolperskonstruksjon 
Fire av de ti stolpehullene avdekket på Lok 2 var plassert parvis og dannet et 
rektangel som målte 4,25x2,35 m, og var orientert østnordøst-vestsørvest (S-3, 
S-5, S-6 og S-24). Den rektangulære formen er karakteristisk for en 
firestolperskonstruksjon. En mindre sannsynlig tolkning er at det er enden av et 
langhus.  

 

 
Figur 11: Mulig stolpekonstruksjon på Lok 2 sett mot V (Cf34479_82, fotograf: K. Sæther). 

 
Grindpar  Grindbredde  Grindpar 

1 par Struktur S-6 2,15 m S-5 Struktur 1 par 
 Fagdybde 4 m  4,25 m Fagdybde  

2 par Struktur S-24 2,35 m S-3 Struktur 2 par 
Tabell 3: Sammenfatning av grindbredde og fagdybde mellom stolpehull i mulig 
huskonstruksjon. 
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S-3 
Stolpehullet var skåret av en moderne dreneringsgrøft i øst, men var klart 
avgrenset i plan, 36x15 cm, og profil. I profil hadde den buede sidekanter og 
bunn, dybde 42 cm. Strukturen bestod av gråbrun leire, iblandet litt humus. 
Varmepåvirket og ubrent stein, trolig skoningstein, ble påtruffet i store deler av 
snittet, unntatt siste 10 cm i bunn. 
 

 
Figur 12: Profil S-3 (Cf34479_57, fotograf: C. Westli). 

 
S-5 
Stolpehullet var klart avgrenset i plan og profil. Den hadde ujevn form i plan, 
85x60 cm. I profil hadde stolpehullet ujevne sidekanter og avrundet bunn, 
dybde 50 cm. Strukturen bestod av gråbrun leire, iblandet litt humus. I midten 
av hele stolpehullets snitt ble det påtruffet varmepåvirket stein, tolket som 
skoningsstein. Steinene lå i litt mørkere fyll enn i resten av nedgravningen og er 
tolket som stolpeavtrykk. 
 

 
Figur 13: Profil S-5 (Cf34479_72, fotograf: C. Westli). 
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S-6 
Stolpehullet var klart avgrenset i plan og profil. Den hadde ujevn form i plan, 
30x25 cm. I profil hadde stolpehullet buede sidekanter og bunn, dybde 36 cm. 
Strukturen bestod av gråbrun leire, iblandet litt humus. Varmepåvirket og ubrent 
stein, trolig skoningstein, ble påtruffet i toppen av snittet, samt en liten 
konsentrasjon av kull.  
 

 
Figur 14: Profil S-6 (Cf34479_45, fotograf: C. Westli). 

 
 

S-24 
Stolpehullet var klart avgrenset i plan og profil. Den hadde rektangulær form i 
plan, 45x42 cm. I profil hadde stolpehullet buede sidekanter og bunn, dybde 30 
cm. Strukturen bestod av gråbrun, litt humusholdig leire. Sentralt i toppen av 
strukturen var det et begrenset, litt mørkere mer humusholdig parti. 
 

 
Figur 15: Profil S-24 (Cf34479_78, fotograf: C. Westli). 
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Figur 16: Plan og profil stolpehull knyttet stolpekonstruksjon (felttegning: C. Westli, 
rentegning: K. Sæther). 
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Det ble tatt ut makroprøver fra alle stolpehullene og samtlige er analysert. 

Tabell 4: Oversikt over makroprøver som er analysert fra stolpehullene. 
 
Det var lite eller ingen funn i makroprøvene fra stolpehullene, og som sådan kan 
de ikke fortelle noe videre om aktiviteten eller funksjonen rundt stolpehullene 
(Moltsen 2011:1). 
 
Det ble plukket kull til kullprøver fra makroprøvene, alle er vedartbestemt og 2 
er radiologisk datert (Df-4504).  
 

KPnr. S-nr C-nr. NTNU 
Lab.nr 

Treslag Ukalibrert 
C14-dat. 

Kalibrert C14-
datering, (OxCal.) 

6 S-3 C58038/2 - 3 stk = 1 bjørk, 2 furu. - - 
7 S-5 C58038/3 TRa-3468 4 stk = hassel. 3085±40 1405-1270 f.Kr 
8 S-6 C58038/4 - 6 stk = 3 bjørk, 3 furu. - - 
9 S-24 C58038/11 TRa-3469 3 stk = 1 nøtt, 2 furu. 2255±30 380-210 f.Kr 
Tabell 5: Oversikt over kullprøver som er vedartbestemt og datert fra firestolperskonstruksjon.  
 
Prøvematerialet som ble datert bestod av forkulla bjørk og hasselnøttskall. De 
ble henholdsvis radiologisk datert til 1405-1270 f.Kr og 380-210 f.Kr, som 
tilsvarer henholdsvis eldre bronsealder og eldre førromersk jernalder. 
 

6.2 KOKEGROPER 
Det ble avdekket to kokegroper, samt en kullflekk på Lok 2. Sistnevnte kan 
være restene etter en kokegrop. Kullflekken (S-1) og kokegropen (S-10) lå på 
samme lille forhøyning i terrenget som stolpekonstruksjonen, men da 
henholdsvis nord og sør for denne. (S-21) var plassert lengst sør av alle 
strukturene avdekket på Lok 2. Kokegropene, (S-10 og S-21) hadde begge et 
kompakt kullag i bunn dekket av et lag varmepåvirket stein. Øvre del av 
kokegropene var fylt med kullblandet, litt humusholdig leire. I størrelse og 
utforming var de imidlertid svært ulike.  
 
S-10 
Kokegropen var klart avgrenset i plan og profil. Den hadde oval form i plan, 
100x90 cm. I profil hadde gropen buede sidekanter og flat bunn, størst dybde 
var 13 cm. Det ble fjernet 22 liter varmepåvirket stein fra snittet halvdel. 
Kullprøve ble tatt ut fra kullrand i bunn. 
 

KPnr. C-nr. NTNU 
Lab.nr 

Treslag Ukalibrert 
C14-dat. 

Kalibrert C14-
datering, (OxCal.) 

1 C58038/5 TRa-3464 40 stk = 1 bjørk, 39 furu. 1665±35 380-425 e.Kr 
Tabell 6: Oversikt over analyseresultat av kullprøve fra kokegrop S-10.  
 

MP.nr. S-nr. C.nr. Analyse 
2 S-3 C58038/12 Litt trekull og glimmer 
3 S-5 C58038/13 Litt trekull 
4 S-6 C58038/14 Litt trekull og rødbrent leire 
5 S-24 C58038/16 Litt trekull 
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Prøvematerialet bestod av forkulla bjørk og furu. Biter av bjørk ble radiologisk 
datert til 380-425 e.Kr som tilsvarer overgangen yngre 
romertid/folkevandringstid.  
 
S-21 
Kokegropen var klart avgrenset i plan og profil. Den hadde rektangulær form 
med avrundede hjørner i plan, 160x140 cm. På utsiden av strukturen var leira 
varmepåvirket og rødoransje. I profil hadde gropen buede sidekanter og rund 
bunn, størst dybde var 30 cm. Det ble fjernet 60 liter varmepåvirket stein fra 
snittet halvdel. Kullprøve ble tatt ut fra kullrand i bunn. 
 

KPnr. C-nr. NTNU 
Lab.nr 

Treslag Ukalibrert 
C14-dat. 

Kalibrert C14-
datering, (OxCal.) 

2 C58038/9 TRa-3465 40 stk = 6 furu, 34 eik. 1830±35 140-245 e.Kr 
Tabell 7: Oversikt over analyseresultat av kullprøve fra kokegrop S-21.  
 
Prøvematerialet bestod av forkulla eik og furu. Biter av furu ble radiologisk 
datert til 140-245 e.Kr, som tilsvarer overgangen eldre/yngre romertid.  
 

 
Figur 17: Profil kokegrop S-21 (Cf34479_35, fotograf: C. Westli). 
 

6.3 MULIG PRODUKSJONSANLEGG 
De mulige produksjonsanleggene omfatter S-20/S-25 og S-18/S-23. Begge 
anleggene lå sør på feltet, nærmest kokegropen S-21. Opprinnelig var S-20 og S-
23 tolket som kokegroper eller bunnen av sådanne, men nærmere undersøkelse 
viste at de ikke delte flere av de karakteristiske trekkene forbundet med 
kokegroper (se også kap. 6.2). Strukturene manglet det karakteristiske laget av 
varmepåvirket stein eller kullaget i bunn. Strukturene innholdt imidlertid enkelte 
varmepåvirkede stein og biter av brente leire, og hadde begrensede kullag ulike 
steder i profil. Dette indikerte at aktiviteten de var tilknyttet trolig var ildbasert. I 
tillegg bestod begge anleggene av nedgravninger med ukjent funksjon (S-18 og 
S-25). En av leirebitene påtruffet har avtrykk etter kvist/gren (C58038/1). 
Funnet antyder at anlegget kan ha vært anvendt ved produksjon som har krevd 
høy temperatur og leirfôring eller leirkappe. Undersøkelsen og de påfølgende 
naturvitenskapelige analysene har imidlertid ikke kunnet avklare funksjonen til 
anleggene slik at tolkningen anses som svært usikker. 
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S-20 og S-25 
Nedgravningen S-20 var stedvis uklart avgrenset, spesielt i sør hvor strukturen 
delvis skar toppen av S-25. I plan hadde S-20 ujevn rektangulær form med 
avrundede hjørner og målte 230x100 cm. Den bestod hovedsakelig av gråbrun 
og lys brungul leire, iblandet kull, rødbrent leire, litt humus og enkelte 
varmepåvirkete steiner. I sørvest var det et større parti bestående av klebrig, våt 
rødbrent leire. I nord og øst var det et usammenhengende og ujevnt parti av kull. 
 

 
Figur 18: Plan S-20 og S-25 (felt -og rentegning: K. Sæther). 
 
Strukturen var klart avgrenset i profil og størst dybde var 13 cm. Snitting viste at 
strukturen bestod av det samme fyllet som avdekket i plan. Det var ingen klar 
kullrand i bunn, men det ble påtruffet begrensede kullag i forskjellige deler av 
profilen, samt partier bestående i varierende grad av rødbrent leire. Denne leira 
fremstod hovedsakelig som oppsmuldret eller oppløst, med mindre slitte biter 
innimellom. Unntaket var en større bit av hardbrent leire med avtrykk etter kvist 
som ble tatt inn (C58038/1). Det ble fjernet 1 liter varmepåvirket stein fra snittet 
halvdel. Kullprøve ble tatt ut av et mindre kullag i sør. 
 

KPnr. Snr C-nr. NTNU 
Lab.nr 

Treslag Ukalibrert 
C14-dat. 

Kalibrert C14-
datering, (OxCal.) 

4 20 C58038/8 TRa-3467 40 stk = furu. 875±30 1165-1220 e.Kr 
Tabell 8: Oversikt over analyseresultat av kullprøve fra varmepåvirket nedgravning S-20.  
 
Prøvematerialet bestod av forkulla furu som ble radiologisk datert til 1165-1220 
e.Kr, som tilsvarer middelalder. 
 

 
Figur 19: Profil mulig produksjonsanlegg S-20/S-25 (Cf34479_76, fotograf: K. Sæther). 
 
Nedgravningen S-25 hadde uklar avgrensning i plan mot nord hvor struktur så 
vidt ble skåret i toppen av S-20, og var ca. 114x90 cm. I sør var strukturen 
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skåret av en moderne dreneringsgrøft. Strukturen var klart avgrenset i profil og 
bestod av gråbrun, litt humusholdig leire, iblandet kull og enkelte rødbrente 
leirebiter og varmepåvirket stein. En konsentrasjon av rødbrent leire ble 
påtruffet i nord. Størst dybde i profil var 15 cm.  
 
S-18 og S-23 
Nedgravningen S-23 lå i toppen av nedgravning med ukjent funksjon S-18, og 
kunne stort sett ikke skilles fra denne i plan. Det var imidlertid en svært 
usammenhengende kullrand som delvis avgrenset strukturen i plan. Kullranden 
indikerte at kokegropen sannsynligvis hadde oval form i plan, ca. 170x130 cm. 
 

 
Figur 20: Plan S-18 og S-23 (felt -og rentegning: K. Sæther). 

 
Strukturen hadde klar avgrensning i profil, og størst dybde var 12 cm. I bunn og 
i øst var S-23 avgrenset av en rand grå leire, blandet med kullstøv og enkelte 
varmepåvirkete steiner. Profilet viste at strukturen bestod av begrensede, 
usammenhengende kullag som lå under eller over fyll bestående i varierende 
grad av gråbrun leire, iblandet kull, humus og noen få varmepåvirkete steiner og 
litt brent leire. Det ble fjernet 1 liter varmepåvirket stein fra snittet halvdel. 
Kullprøve ble tatt ut av profilet i vest hvor kullaget var tykkest. 
 

KPnr. Snr C-nr. NTNU 
Lab.nr 

Treslag Ukalibrert 
C14-dat. 

Kalibrert C14-
datering, (OxCal.) 

3 23 C58038/10 TRa-3466 38 stk = eik. 1015±30 1005-1030 e.Kr 
Tabell 9: Oversikt over analyseresultat av kullprøve fra varmepåvirket nedgravning S-23.  
 
Prøvematerialet bestod av forkulla eik som ble radiologisk datert til 1005-1030 
e.Kr, som tilsvarer tidlig middelalder. 
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Figur 21: Profil mulig produksjonsanlegg S-18/S-23 (Cf34479_42, fotograf: K. Sæther). 
 
Nedgravningen S-18 hadde delvis uklar avgrensning i plan, men var 
tilsynelatende oval, 255x188 cm. Strukturen var klart avgrenset i profil og størst 
dybde var 45 cm. Nedgravningen bestod av lys gråbrun, litt humusholdig leire, 
iblandet kull og enkelte, små varmepåvirkete steiner og rødbrente leirebiter. 
Fyllet ble mindre kullholdig mot bunn. Makroprøve ble tatt ut av profil og 
kullprøve er vasket ut av makroprøven. 
 

Tabell 10: Oversikt over analyseresultat av makroprøve fra nedgravning S-18.  
 
En liten bit forglasset leire ble påtruffet i makroprøven. Dette er en type 
materiale som oppstår ved vedvarende høye temperaturer, 1500 ºC eller mer. 
Slike høye temperaturer forbindes med ovner og andre lignende, helst lukkede 
og ventilerte strukturer. Til forskjell ligger temperaturen i bål på ikke mer enn 
750-780 ºC. Funnet av forglasset og smeltet leire antyder derfor at det har vært 
en ovn i, eller i nærheten av strukturen (Moltsen 2011:1). 
 

KPnr. Snr C-nr. NTNU 
Lab.nr 

Treslag Ukalibrert 
C14-dat. 

Kalibrert C14-
datering, (OxCal.) 

10 18 C58038/7 TRa-3470 19 stk = 4 bjørk, 15 
furu. Bjørk datert. 

970±30 1020-1155 e.Kr 

Tabell 11: Oversikt over analyseresultat av kullprøve fra nedgravning S-18.  
 
Prøvematerialet bestod av forkulla eik som ble radiologisk datert til 1020-1155 
e.Kr, som tilsvarer tidlig middelalder. 
 

6.4 NEDGRAVNINGER MED UKJENT FUNKSJON 
De resterende nedgravningene, S-14 og S-19, avdekket på Lok 2, utpekte seg 
ikke i noe særlig grad. S-14 lå i nordlig del av feltet og S-19 var plassert i 
nærheten av S-18/S-23. De var begge ovale i plan, og ikke større enn 71 cm 

MP.nr. Snr C.nr. Analyse 
1 18 C58038/15 Trekull, uforkullet ved, bit forglasset leire, frø av fiol (1), storkenebb (1) 
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lengde og 48 cm i dybde. Begge bestod av gråbrun leire, iblandet litt humus, 
kull og rødbrente biter av leire. 
 

6.5 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER FRA LOK 2 
Det ble til sammen tatt ut ti kullprøver og fem makroprøver under utgravningen 
av Lok 2. Ni kullprøver fra utgravningen er vedartbestemt og syv er radiologisk 
datert. Alle makroprøvene er analysert (se vedlegg for analyserapporter). 
 

 KP-nr. C-nr. S-nr. Strukturtype Analysert Datert 
1 C58038/5 S-10 Kokegrop X X 
2 C58038/9 S-21 Kokegrop X X 
3 C58038/10 S-23 Nedgravning/produksjonsanlegg X X 
4 C58038/8 S-20 Nedgravning/produksjonsanlegg X X 
5 C58038/6 S-17 Brannlag - - 
6 C58038/2 S-3 Stolpehull X - 
7 C58038/3 S-5 Stolpehull X X 
8 C58038/4 S-6 Stolpehull X - 
9 C58038/11 S-24 Stolpehull X X 

10 C58038/7 S-18 Nedgravning/produksjonsanlegg X X 
MP.nr. C-nr. S-nr Strukturtype Analysert Datert 

1 C58038/15 S-18 Nedgravning/produksjonsanlegg X - 
2 C58038/12 S-3 Stolpehull X - 
3 C58038/13 S-5 Stolpehull X - 
4 C58038/14 S-6 Stolpehull X - 
5 C58038/16 S-24 Stolpehull X - 

Tabell 12: Oversikt over naturvitenskapelige prøver tatt ut under utgravningen på Lok 2. 
 

6.6 DATERINGER FRA LOK 2 
Det foreligger syv radiologiske dateringer fra utgravningen på Lok 2. 
 

KP 
nr 

S-nr. Strukturtype Vedart NTNU 
Labnr. 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert 
datering 

1 S-10 Kokegrop 
40 stk = 1 bjørk, 39 furu. 

Bjørk datert. 
TRa-3464 

1665±35 380-425 e.Kr 

2 S-21 
Kokegrop 40 stk = 6 furu, 34 eik. 

Furu datert. 
TRa-3465 1830±35 

140-245 e.Kr 
3 S-23 Nedgr./produksjonsanlegg 38 stk = eik. TRa-3466 1015±30 1005-1030 e.Kr 
4 S-20 Nedgr./produksjonsanlegg 40 stk = furu. TRa-3467 875±30 1165-1220 e.Kr 
7 S-5 Stolpehull 4 stk = hassel. TRa-3468 3085±40 1405-1270 f.Kr 
9 S-24 

Stolpehull 

3 stk = 1 hasselnøttskall, 2 
furu. Hasselnøttskall 

datert. 

TRa-3469 2255±30 

380-210 f.Kr 
10 S-18 Nedgr./produksjonsanlegg 19 stk = 4 bjørk, 15 furu. 

Bjørk datert. 
TRa-3470 970±35 

1020-1155 e.Kr 
Tabell 13: Oversikt over radiologiske dateringer fra utgravningen på Lok 2. 
 
Dateringsresultatene fra Lok 2 fordeler seg noe ujevnt innenfor et relativt langt 
tidsspenn som strekker seg fra eldre bronsealder til tidlig middelalder. Den 
ujevne distribusjonen av dateringene indikerer at det har vært flere faser med 
forhistorisk aktivitet på lokaliteten. Det er i tillegg flere tidsepoker som ikke er 
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representert innenfor det lange tidsspennet gitt av dateringene. Dette kan bety at 
aktiviteten i undersøkelsesområdet tidvis har opphørt fullstendig før den har blitt 
gjenopptatt på et senere tidspunkt.  
 

 
Figur 22: Radiologiske dateringer fra utgravningen på Lok 2 fremstilt i en samlingstabell 
generert av OxCal (Atmospheric data from Reimer et al (2009); OxCal v4.1.5 Bronk Ramsey 
(2010): r5). 
 
Tre av dateringene er noenlunde samlet innenfor tidlig middelalder og alle 
stammer fra strukturer tolket som mulige produksjonsanlegg. Det er da verdt å 
merke seg at S-18 og S-23 som er antatt å være deler av samme anlegg har 
delvis overlappende datering. Dateringene fra kokegropene kan, til tross for at 
de ikke er sammenfallende, begge tilskrives romersk jernalder. Det er da ca. 580 
år mellom yngste daterte kokegrop og eldste daterte struktur blant 
produksjonsanleggene. 
 
Det er imidlertid ingenting som er sammenfallende mellom dateringene fra 
stolpehullene tolket som tilhørende samme stolpekonstruksjon. Dateringene fra 
stolpehullene fordeler seg innenfor eldre bronsealder og eldre førromersk 
jernalder, og det skiller 890 år mellom eldste og yngste mulige datering av 
strukturene. De avvikende dateringene kan tolkes som en indikasjon på at 
stolpehullene ikke har tilhørt samme konstruksjon. Stolpehullene var imidlertid 
svært likartede, i tillegg til at de, sammen med S-3 og S-6 dannet en 
lettkjennelig, rektangulær form, at det til tross for dateringene er sannsynlig at 
stolpehullene er tilknyttet samme konstruksjon. Det fremkom da også en svært 
liten mengde daterbart materiale fra strukturene slik at prøvegrunnlaget må 
anses for å være langt fra optimalt. I tillegg må det daterte materialet betraktes 
som sekundært i forhold til konteksten. Det vil si at materialet trolig har havn i 
stolpehullene etter at de har gått ut av bruk. 
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7. UTGRAVNINGEN AV LOK 3, ID107882 
Lok 3 lå like sørøst for gårdsbygningene til Skedsmo søndre som ligger i sørlig 
ende av samme høydedrag som Lok 2. Lok 3 lå i øvre del av høydedragets 
vestlige helling. Utgravningsområdet målte 106 m², og grenset i øst til rv115. 
Tykkelsen på matjorda var mellom 7-12 cm, og undergrunnen bestod av grå 
leire. Det var et fåtall moderne plogspor synlig i undergrunnen, men matjorda 
bar tydelig preg av å ha blitt omrotet. Dette er spesielt godt illustrert av 
tilstanden til kokegropen S-2.  
 

 
Figur 23: Oversikt over utgravningsområdet og avdekkede strukturer, Lok 3 (Kartgrunnlag: 
Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 20/01.2012 av M. 
Samdal). 
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På lokaliteten ble det avdekket to kokegroper som begge tidligere var blitt 
avdekket under fylkeskommunens registrering. Kokegropen S-2 (F2 under 
registrering) var betydelig mer skadet enn ved registrering og bar tydelig preg av 
å ha vært utsatt for gjentatt avdekking med maskin og pløying. 
 
 

    
 

 
 
 

 
Undersøkelse av S-2 påviste kun litt kull blandet med undergrunnsleire. Til 
sammenligning var S-1 (F1) mye bedre bevart. 
 
 

 
Figur 26: Plan S-1 under utgravning (foto Cf34479_109, fotograf: C. Westli). 

 
S-1 
S-1 var klart avgrenset i plan og profil. I plan var kokegropen oval 112x107 cm. 
I sørøst var strukturen avgrenset av kullrand. På utsiden av østlig avgrensning 
var leira varmepåvirket og rødoransje. I profil var kokegropen avgrenset av 
kullrand og største dybde var 11 cm. Fyllet i kokegropen bestod av gråbrun, litt 

Figur 24: Plan S-2 under utgravning 
(foto Cf34479_110, fotograf: K. Sæther). 
 

Figur 25: Planbilde av F2 under 
registrering. Bilde er tatt fra 
fylkeskommunens registreringsrapport. 
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humusholdig leire, iblandet kull og flere varmepåvirkete steiner. Kullprøve ble 
tatt fra kullrand i profil. 

 

 
Figur 27: Profil S-1( foto Cf34479_112, fotograf: K.E. Sæther). 
 

KPnr. Snr C-nr. NTNU 
Lab.nr 

Treslag Ukalibrert 
C14-dat. 

Kalibrert C14-
datering, (OxCal.) 

1 1 C58038/17 TRa-3471 40 stk = bjørk. 1610±35 415-535 e.Kr 
Tabell 14: Oversikt over analyseresultat av kullprøve fra varmepåvirket nedgravning S-23.  
 
Prøvematerialet bestod av forkulla bjørk som ble radiologisk datert til 415-535 
e.Kr, som tilsvarer folkevandringstid. 
 

8. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG 
DISKUSJON 
Sentralt i prosjektplanens problemstilling var å bekrefte/avkrefte de av 
strukturfortolkningene gjort under fylkeskommunens registrering som var 
usikre. Dette gjaldt spesielt mulige stolpehull som utgjorde den største 
funnkategorien under registreringen. Det forhistoriske funnbildet er relativt rikt i 
nærområdet til utgravningsområdene, med flere gravhauger innenfor en radius 
på ca. 200 meter. Det ble imidlertid ikke gjort funn av stolpehull eller andre spor 
etter forhistorisk aktivitet på Lok 1. Lokaliteten var derimot preget av nedbrutt 
organisk materiale som et resultat av naturlige prosesser der vann og organisk 
materiale har blitt liggende i terrengets forsenkninger og gradvis blitt nedbrutt. 
En forhistorisk datering til førromersk jernalder fra registreringen sannsynliggjør 
imidlertid at deler av innholdet stammer fra forhistorisk kulturpåvirkning i 
området.  
 
Det ble avdekket 20 strukturer på Lok 2. Fire av ti stolpehull dannet en 
rektangulær form tolket som en firestolperskonstruksjon En mindre sannsynlig 
tolkning er at det er enden av et langhus. Dette lot seg ikke nærmere avklare 
innenfor traseens avgrensning. Dateringene fra to av stolpehullene var svært 
avvikende, en til eldre bronsealder og en til førromersk jernalder. Det daterbare 
materialet var dessverre begrenset, men dateringene speiler antakelig likevel en 
aktivitet i området. Firestolperskonstruksjoner er vanligvis ikke tolket som 
boenheter slik som langhus, men er ofte forbundet med gårdsbebyggelse og er 
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antatt å være tilknyttet oppbevaring eller annen gårdsaktivitet. Disse bygningene 
ligger også gjerne litt vekk fra tunområdet. 
 
Det ble påtruffet to kokegroper på Lok 2 og det er nærliggende å forbinde disse 
med bosetning. Begge ble datert innenfor romertid. Det er dermed usikkert om 
kokegropene og huskonstruksjonen har stått samtidig eller om de er deler av 
ulike faser. Kokegroper er som oftest forbundet med ”tørrkoking” av mat. Dette 
har blitt gjort ved at gropen er blitt fylt med ved og stein til et bål, slik at steinen 
blir oppvarmet. Deretter har maten blitt pakket inn og lagt blant steinene og 
gropen ble deretter dekket av torv. Steinen som magasinerer varmen fra bålet 
koker som en kokekasse. Som sådan har tilberedning av maten i kokegroper 
både vært fysisk og tidsmessig krevende, det er derfor sannsynlig at denne 
formen for matlagning ikke var hverdagslig. Sannsynligvis var kokegropen 
forbeholdt spesielle anledninger av sosial, politisk eller rituell karakter hvor 
tilberedning av mat har vært sentralt (Gjerpe 2008, Gustafson et. al 2005).  
 
De to mulige produksjonsanleggene bestod begge av en nedgravning og et 
delvis nedgravd lag bestående av mye kull og brent leire. Anleggenes form i 
plan, samt tilstedeværelsen av brent leire og kull antydet at de kan være rester 
etter en varmekrevende struktur som har ligget hovedsakelig over 
markoverflaten eller en kollapset sådan. I tillegg antydet funn av biter brent 
leire, en med avtrykk fra kvist samt en liten bit sintret leire at strukturene kan ha 
hatt en leirkappe og at varmepåvirkningen har vært høy. Snitting viste imidlertid 
at strukturene var relativt grunne. Dette ga liten anledning til å studere 
konstruksjonselementer eller definere disse. I tillegg ble det foruten sintret leire, 
ikke påvist materiale i de naturvitenskapelige prøvene som kunne avsløre 
funksjonen til strukturene. Funnene er derfor for fragmentariske og få til å gi 
noen sikker fortolkning av anleggene og deres formål.  
 
De påviste strukturene og dateringene indikerer at området har blitt brukt ved 
flere anledninger gjennom forhistorien. Den spredte aktiviteten med en 
firestolperskonstruksjon, enkelte kokegroper og nærhet til dagens gårdstun kan 
indikere at undersøkelsen omfattet utkanten av en gård og at vi derfor ser 
fragmenter av et større bosetningsområde. Dateringen til eldre bronsealder av 
stolpehullet S-5 antyder at aktiviteten i området kan ha blitt påbegynt tidlig. 
Dateringene fra kokegropene på Lok 2 og 3 konstaterer at det var aktivitet i 
området i romertid og folkevandringstid. Bruken av området har etter det et 
opphold inntil tidlig middelalder da mulig produksjon har funnet sted. Dette er 
også aktiviteter som gjerne er forbundet med utkanten av et gårdsområde. 
 

9. KONKLUSJON 
Under utgravningen av deler av traséen til en gang- og sykkelvei langs rv115 på 
strekningen Løken-Hjellebøl ble det avdekket to forhistoriske lokaliteter 
(ID107881, Lok 2 og ID107882, Lok 3) på henholdsvis Skedsmo nordre og 
Skedsmo søndre av Høland prestegård. I tillegg ble det avdekket et område 
(ID107879) på Skedsmo nordre som ble avskrevet under utgravningen. Til 
sammen ble det flateavdekket ca. 2285 m².  
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På Lok 2 ble det påtruffet ti stolpehull hvorav fire er tolket som deler av en 
stolpekonstruksjon. I tillegg ble det funnet to mulige produksjonsanlegg og 
enkelte bosetningsspor, bl.a. to kokegroper. Dateringer antyder at aktiviteten i 
området kan ha blitt påbegynt i eldre bronsealder og har forekommet ved ulike 
tidspunkt i eldre jernalder, spesielt romertid. Tre dateringer fra strukturer 
tilknyttet de mulige produksjonsanleggene viser at aktiviteten i området blir 
gjenopptatt i tidlig middelalder. På Lok 3 ble det påtruffet to kokegroper, hvorav 
en er datert til folkevandringstid. 
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11. VEDLEGG 

11.1. STRUKTURLISTE LOK 2 

S-nr. Struktur Brent 
stein, L 

Form 
plan 

Dybde 
profil, cm 

Bredde 
profil, cm 

Lengde, 
cm 

Bredde, 
cm 

Sider 
profil 

Bunn 
profil Beskrivelse 

S-1 Kullflekk 

 

Oval 1  84 69 Ujevn Ujevn 
Kullflekk, mulig kokegroprest. Delvis uklart avgrenset i plan, 

uklart avgrenset i profil. Bestod av gråbrun/gråsvart kullblandet 
leire. To varmepåvirket stein. 

S-2 Stolpehull 

 

Ujevn 36 55 45 42 Ujevn Ujevn 

Klar, men ujevn avgrensning i plan. Delvis uklar avgrensning i 
profil. Bestod av lys gråbrun leire, iblandet litt humus og kull. 
Enkelte varmepåvirket stein i toppen, trolig skoningstein. Litt 

mørkere fyll rundt stein. 

S-3 Stolpehull 2 Rund 42 36 36 15 Buet Rund 

Klart avgrenset i plan og profil, men skåret av moderne 
dreneringsgrøft i øst. Bestod av gråbrun leire, iblandet litt 

humus. Varmepåvirket og ubrent stein, trolig skoningstein, ble 
påtruffet i store deler av snitt, unntatt siste 10 cm i bunn. MP2 

ble tatt ut av profil. KP6 Vasket ut av makroprøve. 

S-4 Avskrevet 
 

        

S-5 Stolpehull 0,2 Ujevn 50 69 85 60 Ujevn Rund 

Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun leire, iblandet 
litt humus. I midten av hele stolpehullets snitt ble det påtruffet 
varmepåvirket stein som var blandet med litt mørkere fyll enn 

resten. Stein er trolig skoningstein som ligger i stolpens avtrykk. 
MP3 ble tatt ut av stolpeavtrykket i profil. KP7 Vasket ut av 

makroprøve. 

S-6 Stolpehull 0,5 Ujevn 36 41 35 25 Buet Rund 

Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun leire, iblandet 
litt humus. Varmepåvirket og ubrent stein, trolig skoningstein, 
ble påtruffet i toppen av snitt, samt en liten konsentrasjon av 
kull. MP4 ble tatt ut av profil. KP8 Vasket ut av makroprøve. 
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S-nr. Struktur Brent 
stein, L 

Form 
plan 

Dybde 
profil, cm 

Bredde 
profil, cm 

Lengde, 
cm 

Bredde, 
cm 

Sider 
profil 

Bunn 
profil Beskrivelse 

S-7 Stolpehull 1 Oval 19 50 50 42 Buet Rund 

Klart avgrenset i plan, men stedvis uklar i profil. Midten av 
stolpehull bestod av grå humusholdig leire, iblandet kull og 

varmepåvirket stein, trolig skoningsstein i stolpeavtrykk. 
Stolpehullets avgrensning bestod av lys gråbrun leire, iblandet 

litt humus og kull. 
S-8 Avskrevet 

 
        

S-9 Stolpehull 

 

Oval 19 43 38 30 Skrå Rund 
Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun leire, iblandet 

litt humus og kull. Litt klebrig i toppen, kompakt mot bunn og 
lysere. 

S-10 Kokegrop 22 Oval 13 92 100 90 Buet Flat 
Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun, humusholdig 

leire, iblandet kull og flere varmepåvirket stein. Avgrenset av 
kullrand i profil. KP1 ble tatt ut av kullrand i bunn av profil. 

S-11 Avskrevet 
 

        

S-12 Stolpehull 

 

Oval 30 67 66 64 Buet Rund 

Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun humusholdig 
leire, iblandet litt kull og enkelte stein i toppen trolig 

skoningsstein. Noe løs i toppen trolig fra fjernet skoningsstein, 
resten av stolpehull kompakt. 

S-13 Stolpehull 

 

Oval 16 35 35 29 Buet Rund 
Klart avgrenset i plan og profil, men skåret av moderne 

dreneringsgrøft i nordøst. Bestod av gråbrun leire, iblandet litt 
humus og kull. 

S-14 Grop / 
nedgravning 

 

Oval 48 72 71 66 Buet Flat Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun leire, iblandet 
litt humus, kull og rødbrente leire biter. 

S-15 Stolpehull 

 

Ujevn 20 64 54 35 Buet Rund Uklart avgrenset i plan og profil. Bestod av varierende grad av 
gråbrun leire, iblandet litt humus, kull og rødbrente leire biter. 

S-16 Avskrevet 
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S-nr. Struktur Brent 
stein, L 

Form 
plan 

Dybde 
profil, cm 

Bredde 
profil, cm 

Lengde, 
cm 

Bredde, 
cm 

Sider 
profil 

Bunn 
profil Beskrivelse 

S-17 Brannlag 

 

Ujevn 14  900 500 Ujevn Ujevn 

Etter-reformatorisk brannlag. Stedvis uklart avgrenset i plan og 
profil. Skåret av moderne dreneringsgrøft i sør. Strukturen ble 

snittet tvers igjennom midten, og på langs i vest. Med unntak av 
drøye 2 meter i vest bestod strukturen av gråsvart, leireblandet 
kull, iblandet nevestor eller mindre varmepåvirket stein. I vest 

bestod strukturen av gråbrun, humusholdig leire, iblandet 
varmepåvirket stein og kull. Laget lå i hellingen til et naturlig 
søkk/dump i terrenget og var ikke del av nedgravning, men lå 
direkte på undergrunn. Laget var dekket av et moderne fyll, 
trolig planeringsmasse som var iblandet tegl og jernskrot. Et 
bryne ble funnet i toppen av S-17 i sør, men også tegl, samt 

enkelte små biter av samme ble funnet i snittene. Strukturen er 
derfor trolig etter-reformatorisk. KP5 ble tatt ut av vestlig profil i 

snitt 1. 

S-18 Grop / 
nedgravning 

 

Oval 45 235 255 188 Buet Rund 

Uklar avgrensning i plan, klart avgrenset i profil. Skåret i toppen 
av kokegropbunn S-23. Avgrensning mellom kokegrop og 

nedgravning var ikke klart i plan, men godt synlig i profil. S-18 
bestod av lys gråbrun, litt humusholdig leire, iblandet kull og 

enkelte, små varmepåvirket stein og rødbrente leirebiter. MP1 
ble tatt ut av profil. KP10 Er vasket ut av makroprøven. 

S-19 Grop / 
nedgravning 

 

Oval 33 74 73 45 Skrå Rund Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun leire, iblandet 
litt humus, kull og rødbrente leire biter. 

S-20 
Varmepåvirk

et 
nedgravning. 

1 Ujevn 13 207 230 100 Buet Flat 

Stedvis uklart avgrenset, spesielt i sør hvor strukturen lå inntil, 
mulig skar nedgravningen S-25. Klart avgrenset i profil. (Meget 

lik S-23). Bestod i varierende grad av gråbrun og lys brungul 
leire, iblandet kull, litt humus, enkelte varmepåvirket stein og 

rødbrent leire. Både i plan og profil var det partier bestående av 
mye kull, men ingen kullrand. I sør var det et område iblandet 
mye rødbrent leire. KP4 ble tatt ut av profil i sør, fra ett tykt 

kullag. 
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S-nr. Struktur Brent 
stein, L 

Form 
plan 

Dybde 
profil, cm 

Bredde 
profil, cm 

Lengde, 
cm 

Bredde, 
cm 

Sider 
profil 

Bunn 
profil Beskrivelse 

S-21 Kokegrop 60 Rektang
ulær 30 177 160 140 Buet Rund 

Klart avgrenset i plan og profil. Rektangulær med avrundede 
hjørner i plan. Avgrenset av rødbrent leirerand både i plan og 
profil. Kullrand i bunn av profil, iblandet flere varmepåvirket 
stein. Øvre del av struktur fylt med gråbrun, litt humusholdig 
leire, iblandet kull og varmepåvirket stein. KP2 ble tatt ut av 

kullrand i bunn under utgravning. 
S-22 Avskrevet 

 
        

S-23 
Varmepåvirk

et 
nedgravning. 

1 Ujevn 12 178   Buet Flat 

Strukturen lå i toppen av nedgravning S-18, og kunne ikke skilles 
fra denne i plan, men hadde klar avgrensning i profil. (Meget lik 

S-20). Strukturen var avgrenset i bunn og i øst av grå leire, 
blandet med kullstøv. I resten av struktur var det et ujevnt og 
usammenhengende kullag som lå under eller over varierende 

grad av gråbrun leire, iblandet kull, humus og noen få 
varmepåvirket stein og litt brent leire. KP3 ble tatt ut av profilet 

i vest hvor kullaget var tykkest. 

S-24 Stolpehull 

 

Rektang
ulær 30 44 45 42 Buet Rund 

Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun, litt 
humusholdig leire. Et begrenset, litt mørkere, mer humusholdig 
parti, sentralt i toppen. MP5 ble tatt ut av profil. KP9 Er vasket 

ut av makroprøven. 

S-25 Grop / 
nedgravning 

 

Ujevn 15 85 114 90 Buet Flat 

Uklart avgrenset i nord hvor struktur så vidt ble skåret av 
kokegropbunn S-20. Skåret i sør av moderne dreneringsgrøft. 
Klart avgrenset i profil. Bestod av gråbrun, litt humusholdig 
leire, iblandet kull og enkelte rødbrente leirebiter, spesielt i 

nord. 
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11.2. STRUKTURLISTE LOK 3 

S-nr. Struktur Brent 
stein, L 

Form 
plan 

Dybde 
profil, cm 

Bredde 
profil, cm 

Lengde, 
cm 

Bredde, 
cm 

Sider 
profil 

Bunn 
profil Beskrivelse 

S-1 Kokegrop 10 Oval 11 104 112 107 Buet Rund 

(F1 under registrering). Klart avgrenset i plan og profil. Kullrand i 
sørøstlig avgrensning, samt rødbrent leirerand i øst i plan. 

Kokegropen var avgrenset av kullrand i profil. Øvre fyll bestod 
av gråbrun, litt humusholdig leire, iblandet kull og flere 
varmepåvirket stein. KP1 ble tatt ut av kullrand i profil. 

S-2 Kokegrop 

 

Ujevn 1    Ujevn Ujevn 
(F2 under registrering). Uklart avgrenset i plan og profil. Bestod 

kun av flekker av gråsvart kullblandet leire. Helt utdratt og 
ødelagt. 
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11.3. FUNN OG PRØVER 

11.3.1 TILVEKSTTEKST C58038/1-17 
C58038/1-17 
Boplassfunn fra eldre bronsealder, førromersk jernalder, romertid, og 
tidligmiddelalder fra HØLANDS PRESTEGAARD (32/5, 37), AURSKOG-
HØLAND K., AKERSHUS.  
I forbindelse med anleggelse av gang-/sykkelvei langs rv 115 gjennomførte 
Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning av tre lokaliteter på deler av 
Skedsmo nordre og søndre 32/37, 5, begge av Høland prestegård, i perioden 
28.09-10.10.2011. Akershus fylkeskommune gjennomførte en registrering av 
planområdet i november/desember 2006. I den forbindelse registrerte 
fylkeskommunen tre forhistoriske lokaliteter ID107879, ID107881 og ID107882 
bestående av bosetningsspor, henholdsvis kalt Lok 1, Lok 2 og Lok 3 under 
utgravningen. Lokalitetene lå på dyrkede leirsletter og til sammen ble det 
flateavdekket 2285 m². Lok 1 ble avskrevet i felt. Lok 2 lå like SØ for 
gårdsbygningene til Skedsmo nordre på toppen av et høydedrag, og bestod av et 
flateavdekket areal på 1326 m². Det ble avdekket ti stolpehull, hvorav fire er 
tolket som del av en stolpekonstruksjon. I tillegg ble det påtruffet to mulige 
produksjonsanlegg, to kokegroper, to nedgravninger med ukjent funksjon og en 
kullflekk. Lok 3 lå like SØ for gårdsbygningene til Skedsmo søndre på samme 
høydedrag som Lok 2, og bestod av et flateavdekket areal på 106 m². Det ble 
avdekket to kokegroper. Til sammen ble tatt ut fem makroprøver som alle er 
analysert ved NOK av Annine Moltsen (2011). Det foreligger 11 kullprøver fra 
utgravningen, hvorav ti er vedartbestemt av Helge I. Høeg ved KHM (2011), og 
åtte er radiologisk datert ved NTNU-Trondheim (Df-4504). Analyserapporter er 
vedlagt utgravningsrapport (Sæther og Bukkemoen 2012). 
 
Funn og prøver fra Lok 2 
1) En bit hard leire trolig av leirforing, med avtrykk etter kvist/gren. Stl: 4,6 
cm, stb: 3,7 cm, stt: 3,5 cm. Vekt: 55,8 g. Fra nedgravning S-20 tilknyttet mulig 
produksjonsanlegg. 
2) Prøve, kull. Vekt: 0,1 g. Prøven (3 biter) er vedartsbestemt til furu (2 biter) 
og bjørk (1 bit). Fra MP2 tatt fra stolpehull S-3.  
3) Prøve, kull. Vekt: 0,1 g. Prøven (4 biter) er vedartsbestemt til hassel som er 
radiologisk datert: 3085±40 BP, 1405-1270 calBC (TRa-3468). Fra MP3 tatt fra 
stolpehull S-5.  
4) Prøve, kull. Vekt: 0,1 g. Prøven (6 biter) er vedartsbestemt til furu (3 biter) 
og bjørk (3 biter). Fra MP4 tatt fra stolpehull S-6.  
5) Prøve, kull. Vekt: 6,1 g. Deler av prøven (40 biter) er vedartsbestemt til furu 
(39 biter) og bjørk (1 bit). Bjørk er radiologisk datert: 1665±35 BP, 380-425 
calAD (TRa-3464). Fra kullrand i bunn av kokegrop S-10.  
6) Prøve, kull. Vekt: 3,2 g. Fra snitt 1 i etter-reformatorisk brannlag S-17.  
7) Prøve, kull. Vekt: 0,5 g. Prøven (19 biter) er vedartsbestemt til furu (19 biter) 
og bjørk (4 biter). Bjørk er radiologisk datert: 970±30 BP, 1020-1155 calAD 
(TRa-3470). Fra MP1 tatt fra nedgravning S-18 mulig knyttet til 
produksjonsanlegg.  
8) Prøve, kull. Vekt: 4,7 g. Deler av prøven (40 biter) er vedartsbestemt til furu 
som er radiologisk datert: 875±30BP, 1165-1220 calAD (TRa-3467). Fra kullag 
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i struktur knyttet trolig produskjsonsanlegg S-20  
9) Prøve, kull. Vekt: 27,5 g. Deler av prøven (40 biter) er vedartsbestemt til 
furu (6 biter) og eik (34 biter). Biter av furu er radiologisk datert: 1830±35 BP, 
140-245 calAD (TRa-3465). Fra kullag i bunn av kokegrop S-21.  
10) Prøve, kull. Vekt: 2,4 g. Prøven (38 biter) er vedartsbestemt til eik som er 
radiologisk datert: 1015±30BP, 1005-1030 calAD (TRa-3466). Fra kullag i 
struktur knyttet mulig produksjonsanlegg S-23.  
11) Prøve, kull. Vekt: 0,05 g. Prøven (3 biter) er vedartsbestemt til 
hasselnøttskal (1 bit) og furu (2 biter). Bit av hasselnøttskall er radiologisk 
datert:2255 30±BP, 380-210 calBC (TRa-3469). Fra MP5 tatt fra stolpehull S-
24. 
12) Prøve, makro. Analyse påviste litt trekull og glimmer. Fra 5-35 cm i profil 
til stolpehull S-3.  
13) Prøve, makro. Analyse påviste litt trekull. Fra 5-25 cm i profil til stolpehull 
S-5.  
14) Prøve, makro. Analyse påviste litt trekull og rødbrent leire. Fra 5-25 cm i 
profil til stolpehull S-6.  
15) Prøve, makro. Analyse påviste trekull, uforkullet ved, bit forglasset leire, 
frø av fiol (1), storkenebb (1). Fra 16-40 cm i profil til nedgravning S-18 som er 
tilknyttet mulig produksjonsanlegg.  
16) Prøve, makro. Analyse påviste litt trekull. Fra 5-20 cm i profil til stolpehull 
S-24.  
 
Prøve fra Lok 3 
17) Prøve, kull. Vekt: 27,5 g. Deler av prøven (40 biter) er vedartsbestemt til 
bjørk som er radiologisk datert: 1610±35 BP, 415-535 calAD (TRa-3471). Fra 
kullag i bunn av kokegrop S-1, Lok 3. 
 
Orienteringsoppgave: Planområdet omfattet en 30 m bred trase langs med, og 
vest for rv 115, mellom Løken og Didriksborg. Lok 2 lå på et høydeplatå ca. 75 
m SØ for gårdsbebyggelsen til Skedsmo nordre. Lok 3 lå ca. 60 m SØ for 
gårdsbygningene til Skedsmo søndre. 
Kartreferanse: ØK, CU42-5-4. Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6629718, 
Ø: 638190.  
LokalitetsID: 107881 og 107882.  
Litteratur: Sæther, K. E. & Grethe Bjørkan Bukkemoen 2012, Rapport 
arkeologisk utgravning. Bosetningsspor og mulig produksjonsanlegg. Høland 
prestegård 32, Aurskog-Høland kommune, Akershus fylke. KHMs arkiv.



Skedsmo nordre og søndre Gnr. 32, Aurskog-Høland kommune          Saksnr. 2011/7923 

 40 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

11.3.2 KULLPRØVELISTE LOK 2  
 

KP
nr. C-nr. S-nr. 

NTNU. 
labnr 

Strukturtype Funnomstendighet 
Vekt, 
gram Vedartbestemt 

Ukalibrert 
datering  

Kalibrert 
datering 

1 C58038/5 S-10 TRa-3464 Kokegrop Kullrand bunn profil 6,1 40 stk = 1 bjørk, 39 furu. Bjørk datert. 1665±35 380-425 e.Kr 
2 C58038/9 S-21 TRa-3465 Kokegrop Kullrand bunn profil 27,5 40 stk = 6 furu, 34 eik. Furu datert. 1830±35 140-245 e.Kr 
3 C58038/10 S-23 TRa-3466 Nedgr./produksjonsanlegg Kullrand bunn profil 2,4 38 stk = eik. 1015±30 1005-1030 e.Kr 
4 C58038/8 S-20 TRa-3467 Nedgr./produksjonsanlegg Kullrand bunn profil 4,7 40 stk = furu. 875±30 1165-1220 e.Kr 
5 C58038/6 S-17 - Kullag Snitt 1 3,2 - - - 
6 C58038/2 S-3 - Stolpehull Fra MP2 0,1 3 stk = 1 bjørk, 2 furu. - - 
7 C58038/3 S-5 TRa-3468 Stolpehull Fra MP3 0,1 4 stk = hassel. 3085±40 1405-1270 f.Kr 
8 C58038/4 S-6 - Stolpehull Fra MP4 0,1 6 stk = 3 bjørk, 3 furu. - - 

9 
C58038/11 

S-24 
TRa-3469 Stolpehull Fra MP5 

0,05 
3 stk = 1 hasselnøttskall, 2 furu. 

Hasselnøttskall datert. 
2255±30 

380-210 f.Kr 
10 C58038/7 S-18 TRa-3470 Nedgr./produksjonsanlegg Fra MP1 0,5 19 stk = 4 bjørk, 15 furu. Bjørk datert. 970±35 1020-1155 e.Kr 
 
 
 

11.3.3 KULLPRØVELISTE LOK 3  
 

KP
nr. C-nr. S-nr. 

NTNU.labnr 

Strukturtype Funnomstendighet Vekt, g Vedartbestemt 
Ukalibrert 
datering  Kalibrert datering 

1 C58038/17 1 TRa-3471 Kokegrop Kullrand bunn profil 2,3 40 stk = bjørk. 1610±35 415-535 e.Kr 
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11.3.4 MAKROPRØVELISTE LOK 2 
MP.nr. C.nr. S-nr. Struktur Funnomstendighet Liter Analyse resultat 

1 
C58038/15 

S-18 
Nedgravning/produksjonsanlegg 

16-40 cm profil 1,3 
Trekull, uforkullet ved, bit forglasset leire, frø av fiol (1), 

storkenebb (1) 
2 C58038/12 S-3 Stolpehull 5-35 cm profil 1,1 Litt trekull og glimmer 
3 C58038/13 S-5 Stolpehull 5-25 cm profil 1,3 Litt trekull 
4 C58038/14 S-6 Stolpehull 5-25 cm profil 1,2 Litt trekull og rødbrent leire 
5 C58038/16 S-24 Stolpehull 5-20 cm profil 1,4 Litt trekull 

 

11.4. TEGNINGER 
1. Plan og profil stolpehull i stolpekonstruksjon, Lok 2. 
2. Plan og profil kokegropene S-10 og S-21, Lok 2. 
3. Plan og profil mulig produksjonsanlegg S-20/S-25 og S-18/S-23, Lok 2. 
4. Plan og profil kokegrop S-1, Lok 3. 
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11.5. FOTOLISTE CF34479   

Filnavn Motivbeskrivelse 
Retning 
sett mot Fotograf Dato 

Cf34479_1.JPG Oversiktsbilde av Lok 1 før avdekking. SSV Kathryn E. Sæther 28.09.2011 

Cf34479_2.JPG Oversiktsbilde av Lok 1 før avdekking. SSV Kathryn E. Sæther 28.09.2011 

Cf34479_3.JPG Oversiktsbilde av Lok 1 før avdekking. SSV Kathryn E. Sæther 28.09.2011 

Cf34479_4.JPG Oversiktsbilde av Lok 1 før avdekking. NØ Kathryn E. Sæther 28.09.2011 

Cf34479_5.JPG Oversiktsbilde av Lok 1 før avdekking. NØ Kathryn E. Sæther 28.09.2011 

Cf34479_6.JPG Oversiktsbilde av Lok 1 før avdekking. NØ Kathryn E. Sæther 28.09.2011 

Cf34479_7.JPG Oversiktsbilde av Lok 1 før avdekking. ØNØ Kathryn E. Sæther 28.09.2011 

Cf34479_8.JPG Oversiktsbilde av Lok 1 før avdekking. N Kathryn E. Sæther 28.09.2011 

Cf34479_9.JPG Arbeidsbilde med maskin og feltassitent Christian. SSV Kathryn E. Sæther 29.09.2011 

Cf34479_10.JPG Arbeidsbilde med maskin og feltassitent Christian. SSV Kathryn E. Sæther 29.09.2011 

Cf34479_11.JPG Oversiktsbilde av Lok 2 før avdekking. S Kathryn E. Sæther 29.09.2011 

Cf34479_12.JPG Oversiktsbilde av Lok 2 før avdekking. S Kathryn E. Sæther 29.09.2011 

Cf34479_13.JPG Oversiktsbilde av Lok 2 før avdekking. N Kathryn E. Sæther 29.09.2011 

Cf34479_14.JPG Oversiktsbilde av Lok 2 før avdekking. N Kathryn E. Sæther 29.09.2011 

Cf34479_15.JPG Oversiktsbilde av Lok 3 før avdekking. S Kathryn E. Sæther 30.09.2011 

Cf34479_16.JPG Oversiktsbilde av Lok 3 før avdekking. S Kathryn E. Sæther 30.09.2011 

Cf34479_17.JPG Oversiktsbilde av Lok 3 før avdekking. N Kathryn E. Sæther 30.09.2011 

Cf34479_18.JPG Oversiktsbilde av Lok 3 før avdekking. N Kathryn E. Sæther 30.09.2011 

Cf34479_19.JPG Planbilde av brannlag S-17. Ø Kathryn E. Sæther 30.09.2011 

Cf34479_20.JPG Planbilde av brannlag S-17. Ø Kathryn E. Sæther 30.09.2011 

Cf34479_21.JPG Planbilde av brannlag S-17. V Kathryn E. Sæther 30.09.2011 

Cf34479_22.JPG Planbilde av brannlag S-17. V Kathryn E. Sæther 30.09.2011 

Cf34479_23.JPG Planbilde av brannlag S-17. S Kathryn E. Sæther 30.09.2011 

Cf34479_24.JPG Planbilde av brannlag S-17. Ø Kathryn E. Sæther 30.09.2011 

Cf34479_25.JPG Oversiktsbilde av Lok 2 etter avdekking. N Kathryn E. Sæther 30.09.2011 

Cf34479_26.JPG Oversiktsbilde av Lok 2 etter avdekking. S Kathryn E. Sæther 30.09.2011 

Cf34479_27.JPG Oversiktsbilde av Lok 2 etter avdekking. S Kathryn E. Sæther 30.09.2011 

Cf34479_28.JPG Planbilde av kokegrop S-10. N Kathryn E. Sæther 03.10.2011 

Cf34479_29.JPG Profilbilde av kokegrop S-10. S Kathryn E. Sæther 03.10.2011 

Cf34479_30.JPG Profilbilde av kokegrop S-10. S Kathryn E. Sæther 03.10.2011 

Cf34479_31.JPG Planbilde av kokegrop S-21. NV Christian Westli 03.10.2011 

Cf34479_32.JPG Planbilde av kokegrop S-21. NV Christian Westli 03.10.2011 

Cf34479_33.JPG Planbilde av kokegrop S-21. NØ Christian Westli 03.10.2011 

Cf34479_34.JPG Planbilde av kokegropbunn S-1. S Kathryn E. Sæther 03.10.2011 

Cf34479_35.JPG Profilbilde av kokegrop S-21. ØSØ Christian Westli 04.10.2011 

Cf34479_36.JPG Planbilde av kokegropbunn S-23 og nedgravning S-18. V Kathryn E. Sæther 04.10.2011 

Cf34479_37.JPG Planbilde av stolpehull S-6 knyttet bygg/hus. N Christian Westli 04.10.2011 

Cf34479_38.JPG Planbilde av stolpehull S-6 knyttet bygg/hus. V Christian Westli 04.10.2011 

Cf34479_39.JPG Profilbilde av kokegrop S-21. ØSØ Christian Westli 04.10.2011 

Cf34479_40.JPG Profilbilde av kokegropbunn S-23 og nedgravning S-18. N Kathryn E. Sæther 04.10.2011 

Cf34479_41.JPG Profilbilde av kokegropbunn S-23 og nedgravning S-18. N Kathryn E. Sæther 04.10.2011 
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Filnavn Motivbeskrivelse 
Retning 
sett mot Fotograf Dato 

Cf34479_42.JPG Profilbilde av kokegropbunn S-23 og nedgravning S-18. N Kathryn E. Sæther 04.10.2011 

Cf34479_43.JPG Profilbilde av stolpehull S-6 knyttet bygg/hus. N Christian Westli 04.10.2011 

Cf34479_44.JPG Profilbilde av stolpehull S-6 knyttet bygg/hus. N Christian Westli 04.10.2011 

Cf34479_45.JPG Profilbilde av stolpehull S-6 knyttet bygg/hus. N Christian Westli 04.10.2011 

Cf34479_46.JPG Planbilde av nedgravning S-19. N Kathryn E. Sæther 04.10.2011 

Cf34479_47.JPG Planbilde av stolpehull S-3 knyttet bygg/hus. N Christian Westli 04.10.2011 

Cf34479_48.JPG Profilbilde av nedgravning S-19. N Kathryn E. Sæther 05.10.2011 

Cf34479_49.JPG Planbilde av stolpehull S-12. S Kathryn E. Sæther 05.10.2011 

Cf34479_50.JPG Profilbilde av kullflekk S-1. S Kathryn E. Sæther 05.10.2011 

Cf34479_51.JPG Profilbilde av stolpehull S-12. Ø Kathryn E. Sæther 05.10.2011 

Cf34479_52.JPG Profilbilde av kokegropbunn S-23 og nedgravning S-18. N Kathryn E. Sæther 05.10.2011 

Cf34479_53.JPG Profilbilde av kokegropbunn S-23 og nedgravning S-18. N Kathryn E. Sæther 05.10.2011 

Cf34479_54.JPG Planbilde av stolpehull S-13. N Kathryn E. Sæther 05.10.2011 

Cf34479_55.JPG Profilbilde av stolpehull S-13. NV Kathryn E. Sæther 05.10.2011 

Cf34479_56.JPG Profilbilde av stolpehull S-3 knyttet bygg/hus. NV Christian Westli 05.10.2011 

Cf34479_57.JPG Profilbilde av stolpehull S-3 knyttet bygg/hus. NV Christian Westli 05.10.2011 

Cf34479_58.JPG Planbilde av stolpehull S-7. SV Kathryn E. Sæther 05.10.2011 

Cf34479_59.JPG Profilbilde av stolpehull S-7. SV Kathryn E. Sæther 05.10.2011 

Cf34479_60.JPG Avskrevet struktur. NNV Kathryn E. Sæther 05.10.2011 

Cf34479_61.JPG Planbilde av stolpehull S-2. N Christian Westli 05.10.2011 

Cf34479_62.JPG Planbilde av stolpehull S-9. N Kathryn E. Sæther 05.10.2011 

Cf34479_63.JPG Profilbilde av stolpehull S-9. V Kathryn E. Sæther 05.10.2011 

Cf34479_64.JPG Profilbilde av stolpehull S-2. N Christian Westli 05.10.2011 

Cf34479_65.JPG Avskrevet struktur. V Kathryn E. Sæther 05.10.2011 

Cf34479_66.JPG Planbilde av stolpehull S-5 knyttet bygg/hus. N Christian Westli 05.10.2011 

Cf34479_67.JPG Planbilde av kokegropbunn S-20. Ø Kathryn E. Sæther 05.10.2011 

Cf34479_68.JPG Planbilde av kokegropbunn S-20 og nedgravning S-25. N Kathryn E. Sæther 05.10.2011 

Cf34479_69.JPG Planbilde av kokegropbunn S-20. N Kathryn E. Sæther 05.10.2011 

Cf34479_70.JPG Planbilde av kokegropbunn S-20. V Kathryn E. Sæther 05.10.2011 

Cf34479_71.JPG Planbilde av kokegropbunn S-20 og nedgravning S-25. S Kathryn E. Sæther 05.10.2011 

Cf34479_72.JPG Profilbilde av stolpehull S-5 knyttet bygg/hus. NNØ Christian Westli 05.10.2011 

Cf34479_73.JPG Profilbilde av stolpehull S-2. N Christian Westli 05.10.2011 

Cf34479_74.JPG Planbilde av stolpehull S-24 knyttet bygg/hus. N Christian Westli 06.10.2011 

Cf34479_75.JPG Profilbilde av kokegropbunn S-20 og nedgravning S-25. V Kathryn E. Sæther 06.10.2011 

Cf34479_76.JPG Profilbilde av kokegropbunn S-20 og nedgravning S-25. V Kathryn E. Sæther 06.10.2011 

Cf34479_77.JPG Profilbilde av kokegropbunn S-20. V Kathryn E. Sæther 06.10.2011 

Cf34479_78.JPG Profilbilde av stolpehull S-24 knyttet bygg/hus. N Christian Westli 06.10.2011 

Cf34479_79.JPG 
Snittede stolpehull i mulig huskonstruksjon merket med 

stikkstenger. V Kathryn E. Sæther 06.10.2011 

Cf34479_80.JPG 
Snittede stolpehull i mulig huskonstruksjon merket med 

stikkstenger. V Kathryn E. Sæther 06.10.2011 

Cf34479_81.JPG 
Snittede stolpehull i mulig huskonstruksjon merket med 

stikkstenger. V Kathryn E. Sæther 06.10.2011 

Cf34479_82.JPG 
Snittede stolpehull i mulig huskonstruksjon merket med 

stikkstenger. V Kathryn E. Sæther 06.10.2011 

Cf34479_83.JPG 
Snittede stolpehull i mulig huskonstruksjon merket med 

stikkstenger. Ø Kathryn E. Sæther 06.10.2011 
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Cf34479_84.JPG 
Snittede stolpehull i mulig huskonstruksjon merket med 

stikkstenger. Ø Kathryn E. Sæther 06.10.2011 

Cf34479_85.JPG 
Snittede stolpehull i mulig huskonstruksjon merket med 

stikkstenger. N Kathryn E. Sæther 06.10.2011 

Cf34479_86.JPG 
Snittede stolpehull i mulig huskonstruksjon merket med 

stikkstenger. S Kathryn E. Sæther 06.10.2011 

Cf34479_87.JPG 
Snittede stolpehull i mulig huskonstruksjon merket med 

stikkstenger. S Kathryn E. Sæther 06.10.2011 

Cf34479_88.JPG Avskrevet struktur. V Kathryn E. Sæther 07.10.2011 

Cf34479_89.JPG Profilbilde av snitt 1 i brannlag S-17. NV Kathryn E. Sæther 07.10.2011 

Cf34479_90.JPG Profilbilde av snitt 1 i brannlag S-17. NV Kathryn E. Sæther 07.10.2011 

Cf34479_91.JPG Profilbilde av snitt 1 i brannlag S-17. SØ Kathryn E. Sæther 07.10.2011 

Cf34479_92.JPG Oversiktsbilde av Lok 1 etter avdekking. NØ Kathryn E. Sæther 07.10.2011 

Cf34479_93.JPG Oversiktsbilde av Lok 1 etter avdekking. NØ Kathryn E. Sæther 07.10.2011 

Cf34479_94.JPG Oversiktsbilde av Lok 1 etter avdekking. SV Kathryn E. Sæther 07.10.2011 

Cf34479_95.JPG Oversiktsbilde av Lok 1 etter avdekking. SV Kathryn E. Sæther 07.10.2011 

Cf34479_96.JPG Oversiktsbilde av terrenget på Lok 2. S Kathryn E. Sæther 07.10.2011 

Cf34479_97.JPG Oversiktsbilde av terrenget på Lok 2. SV Kathryn E. Sæther 07.10.2011 

Cf34479_98.JPG Oversiktsbilde av Lok 3 etter avdekking. S Kathryn E. Sæther 07.10.2011 

Cf34479_99.JPG Oversiktsbilde av Lok 3 etter avdekking. N Kathryn E. Sæther 07.10.2011 

Cf34479_100.JPG Oversiktsbilde av terrenget på Lok 3. SSØ Kathryn E. Sæther 07.10.2011 

Cf34479_101.JPG Profilbilde av snitt 2 i brannlag S-17. VSV Kathryn E. Sæther 07.10.2011 

Cf34479_102.JPG Profilbilde av snitt 2 i brannlag S-17. VSV Kathryn E. Sæther 07.10.2011 

Cf34479_103.JPG Profilbilde av snitt 2 i brannlag S-17. VSV Kathryn E. Sæther 07.10.2011 

Cf34479_104.JPG Planbilde av stolpehull S-15. SV Kathryn E. Sæther 07.10.2011 

Cf34479_105.JPG Avskrevet struktur. NV Christian Westli 07.10.2011 

Cf34479_106.JPG Planbilde av nedgravning S-14. SV Kathryn E. Sæther 07.10.2011 

Cf34479_107.JPG Profilbilde av stolpehull S-15. SV Kathryn E. Sæther 07.10.2011 

Cf34479_108.JPG Avskrevet struktur. NV Christian Westli 07.10.2011 

Cf34479_109.JPG Planbilde av kokegrop S-1. ØNØ Christian Westli 10.10.2011 

Cf34479_110.JPG Planbilde av utpløyd kokegropbunn S-2. S Kathryn E. Sæther 10.10.2011 

Cf34479_111.JPG Profilbilde av kokegrop S-1. Ø Kathryn E. Sæther 10.10.2011 

Cf34479_112.JPG Profilbilde av kokegrop S-1. Ø Kathryn E. Sæther 10.10.2011 

Cf34479_113.JPG Planbilde av flekk på Lok 1. S Christian Westli 10.10.2011 

Cf34479_114.JPG Planbilde av flekk på Lok 1. S Christian Westli 10.10.2011 

Cf34479_115.JPG Planbilde av flekk på Lok 1. S Kathryn E. Sæther 10.10.2011 

Cf34479_116.JPG Profilbilde av snittet flekk på Lok 1. S Christian Westli 10.10.2011 

 
 

11.6. ANALYSER  
1. NTNU-rapport. 
2. NOK-rapport av Annine Moltsen. 
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11.7 AVISARTIKKEL 
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11.8. ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 
1. Feltdagbok 
2. Strukturskjema 
3. Rentegninger 
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