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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

SOLTUN 39/42, VESTBY K., AKERSHUS 

AV CAMILLA CECILIE WENN 

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningene ble foretatt på grunn av ønsket oppføring av bolig i 

tiltaksområdet. Det var i utgangspunktet kjent et gravfelt i området (id41678) 

bestående av en gravhaug og en gravrøys, der sikringssonen på gravhaugen gikk 

inn i den foreslåtte tomtegrensen. Akershus fylkeskommune foretok arkeologiske 

registreringer i to omganger på tomten. Under den første, 18.9.2006, ble det gjort 

funn av automatisk fredete kulturminner i form av en røys, en kokegrop, en 

kullkonsentrasjon og ett stolpehull (ID100886). Akershus fylkeskommune ønsket 

å tillate tiltaket med vilkår om utgravning av de nyregistrerte kulturminnene, da 

avstanden mellom bolighuset og gravhaugens ytterkant ville være så vidt stor at 

gravhaugen ikke ble berørt. Kulturhistorisk museum mente derimot at den 

planlagte boligen ville være så nær gravhaugen at den ville virke skjemmende, og 

støttet i sin uttalelse i brev av 13. november 2006 ikke fylkeskommunens 

vurdering av saken. Riksantikvaren avslo søknaden i sitt vedtak av 18.12.2006, 

med samme begrunnelse, og vektla i tillegg at de registrerte kulturminnene 

omkring haugen rommer et høyt potensial for å gi kunnskap om de aktiviteter 

som har funnet sted før, under og etter gravlegging i haugen.  

Tiltakshaver søkte i brev fra Akershus fylkeskommune av 22.8.2007 om ny 

behandling av byggesaken i henhold til Kulturminnelovens § 8, 1. ledd, etter å ha 

foretatt en tomtejustering, der boligmassen var foreslått flyttet lenger nord i 

området. Akershus fylkeskommune registrerte det nye tomtearealet i april 2007, 

og påviste ytterligere bosetningsspor; to kulturlag, fire kokegroper og en 

nedgravning. Fylkeskommunen slo funnene fra 2006 og 2007 sammen med 

gravhaugen (ID41678-1), og funnene regnes som et sammenhengende 

kulturminne med betegnelsen ID100886 (Johannessen 2007).  

Kulturminnene som ble registrert i 2006 og 2007 ble søkt frigitt av Akershus 

fylkeskommune i brev av 22.5.2007. Akershus fylkeskommune delte synet til 

tiltakshaver, der den nye foreslåtte plasseringen av boligen på den utvidete 

tomten framstår som mer akseptabel for de hensyn Riksantikvaren la vekt på. 

Kulturhistorisk museum støttet i sin uttalelse i brev av 9.7.2007 ikke 

fylkeskommunens vurdering av saken. Etter Kulturhistorisk museums vurdering 

ville den planlagte boligen komme for nær gravhaugen og virke utilbørlig 

skjemmende og bryte sammenhengene i landskapet. Tiltaket ble ansett å være i 

strid med kulturminnelovens § 3.  

Riksantikvaren innvilget søknaden i sitt vedtak av 26.10.2007. Søknaden ble 

innvilget under forutsetning av at alle bygninger flyttes nord i området og at 

avkjørsel og snuplass legges lenger nord på tomten. Ved en inkurie ble det i 

vedtaket benyttet et kartgrunnlag med en tomteavgrensing som ikke var akseptert 
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av grunneier. Riksantikvaren anså det derfor nødvendig å fatte et nytt vedtak i 

saken basert på gjeldende tomteavgrensning. I brev av 13.6.2008 fra 

Riksantikvaren til tiltakshaver ble søknaden på nytt innvilget under forutsetning 

av at alle bygninger flyttes til den nordlige delen av gjeldende tomteavgrensning 

og at det ikke skal bygges avkjørsel, annen vei eller oppføres noen form for 

bygninger vest eller nordvest for gravhaug ID41678-1. 

Tiltakshaver, Eilif Hjelseth, varslet Akershus fylkeskommune om bestilling av 

arkeologisk undersøkelse på telefon den 29.6.2009. Da det ikke tidligere er 

utarbeidet budsjett og prosjektplan oversendte Akershus fylkeskommune deretter 

saken til Riksantikvaren for behandling i henhold til kulturminneloven § 10 i brev 

av 2.7.2009.  

Kulturhistorisk museum oversendte sin uttalelse i saken inklusiv budsjett og 

prosjektplan i brev av 16.7.2009.  

Tiltaket anses som et mindre, privat tiltak og utgiftene til arkeologiske 

undersøkelser dekkes derfor av staten. 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Camilla Cecilie Wenn (CCW) Feltleder 9.-31.5. 16 

Kine Søreng Henriksen (KSH) Feltassistent 9.-13.5., 23.-27.5. 10 

John C. Sharpe (JCS) Feltassistent 16.5., 18.-31.5. 9 

Liisa-Ravna Finbog (LRF) Feltassistent 18.-19.5., 23.-27.5. 7 

Linn Johannessen (LJ) (Feltassistent) utlånt fra 
Akershus FK. 

30.5. 1 

Margrete F. Simonsen (MFS) Prosjektleder 9.-16.5. (i felt 9.5., 
16.5.) 

- 

Grethe B. Bukkemoen (GBB) Prosjektleder 16.-31.5. (i felt 
9.5., 19.5., 24.5.) 

- 

Petter Signebøen (PS) Gravemaskinsjåfør 9.-12.5. 3 

Knut Roar Sæther (KRS) Gravemaskinsjåfør 31.5. 1 

Tabell 1: Deltakere ved utgravningen. 

3 FORMIDLING  

Det var ingen organisert formidling under utgravningen. Naboer og enkelte 

forbipasserende ble orientert om utgravningene ved forespørsel. 
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Figur 1:Lokalitetens beliggenhet. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-

150408SAS. Produsert 15.2.2012 MS. 
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Figur 2: Kulturminner registrert i Askeladden ved Pytt, Randem og Kleiver. Kartgrunnlag: 

Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 25.7.2012 CCW. 
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4 LANDSKAPET – FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet lå på en flate med et søkk i sør, og var dekket med tuer av ugress. I 

sør lå et mindre skogholt med ung løvskog, som skilte området fra naboen 

"Orelunden" (39/6) i sør. I dette skogholtet lå en liten, gjenfylt dam. Videre var 

området omgitt av barskog mot nord og øst, og avgrenset av Galbyveien mot vest 

(figur 1). Mot vest var det utsikt mot dyrket kulturlandskap, ellers var utsikten 

begrenset.  

Både i umiddelbar nærhet til Soltun, og i et videre nærområde, er det rikelig med 

registrerte førreformatoriske kulturminner, særlig bosetningsspor og gravminner 

(figur 2). Blant de undersøkte kulturminnene har det blitt gjort radiologiske 

dateringer tilbake til bronsealder og frem til nyere tid, men det synes å være 

særlig stor aktivitet i eldre jernalder.  

Gårdsnavnet Pytt er ikke i seg selv daterbart, men navnet henviser til et mindre 

vann. Slike enkle naturnavn er ofte svært gamle, og gården stammer derfor trolig 

fra jernalderen. I skriftlige kilder opptrer gården Pyt første gang i 1578. 

Gravfeltet (ID41678) bestående av en gravhaug og en gravrøys inntil 

planområdet beskrevet i kap. 1 er ikke det eneste gravminnet i nærheten; til 

sammen er det registrert ti gravhauger og gravrøyser under gården Pytt (39/1, 2 

og 6) i kulturminnedatabasen Askeladden (ID31656, ID31655, ID41678, 

ID76348 og ID79906). Midt på 1950-tallet ble det registrert enda fem gravhauger 

innenfor matrikkelnummer 39, uten nærmere angitt sted, men ettersom disse ikke 

ble gjenfunnet i 1980, anses de som slettet. I hele Vestby kommune er det 

registrert 161 lokaliteter i kategorien gravfelt/gravminne, og to røysfelt med 

gravrøyser. Videre er det registrert 389 enkeltminner i kategorien 

grav/gravhaug/gravrøys (Damlien 2009:2-3).  

Om lag 3,5 km øst-sørøst for Soltun ligger Randem, der det er et stort antall 

kulturminner. På et lite høydedrag ligger et gravfelt (ID70045) bestående av 

nærmere 30 rundhauger og to veifar. Like nordvest for gravfeltet ble det samtidig 

med utgravningene på Soltun undersøkt et større område med kokegroper, 

rydningsrøyser og kulturlag, datert til eldre bronsealder-romertid (ID116681; 

Sæther og Bukkemoen 2012). Under 50 m nord for lokaliteten for Randem er det 

registrert en antatt utpløyd gravhaug (ID21726). Umiddelbart øst for det store 

gravfeltet ble det i 2007 undersøkt en omfattende lokalitet med bosetningsspor 

(ID54977; Petterson et al. 2008), i form av kokegroper, kulturlag, udefinerte 

nedgravninger og stolpehull, datert til perioden førromersk jernalder–

folkevandringstid (Damlien 2009:3). 

Ca. 2,5 km øst for Soltun, og nord for Randem, har det blitt gjort undersøkelser 

på Kleiver, 7/1, det det ble påvist spor etter bosetning og jordbruk, samt en mulig 

gravhaug, datert fra tidlig jernalder via middelalder og frem til nyere tid 

(ID111779, ID112722, ID112165, ID112166; Derrick 2009). Om lag 4,5 km 

sørøst for planområdet, på Deli og Sønsteby, finnes det også kjente kulturminner. 

Blant annet har det blitt undersøkt kokegroper og rydningsrøyser radiologisk 

datert til yngre bronsealder–eldre romertid (C55679; Kjos og Simonsen 2006).  
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5 UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

De påviste kulturminnene fra registreringene var av forskjellige typer, og kunne 

vise til mulig gårdsbebyggelse, gravskikk og kokegropaktivitet. Eventuelle 

sammenhenger mellom dem ville derfor være interessante. Det ble vektlagt å 

datere enkeltanlegg for å kunne vurdere om de er samtidige eller representerer 

flere bruksfaser, og hvordan de hører sammen med nærliggende kulturminner. De 

forskjellige kulturminnene har sine særtrekk som var sentrale i undersøkelsene. 

For bosetningssporene var følgende aspekter fremtredende: 

 Funksjonsbestemme de enkelte anleggene  

 Dokumentere strukturenes størrelse og form 

 Avklare hvorvidt det finnes spor etter stolpebårne bygninger i området 

 Dokumentere eventuelle spor etter bygninger 

 Identifisere og lokalisere hvilke aktiviteter som har foregått på eller nær et 

eventuelt gårdstun 

 Undersøke om det finnes spesialiserte aktivitetsområder 

 Avklare om funnområdene viser en kontinuerlig bosetning over lang tid, 

eller en (kortvarig) samtidig eller flere separate bosetninger? 

 Forholdet mellom funnområdet og samtidige kulturminner i nærheten 

 Datering av bosetningssporene 

Viktige aspekter ved undersøkelse av kokegropene skulle i stor grad dekkes av 

innsamling av statistiske data til bruk i sammenstillinger.  

 Funksjonsbestemming av kokegropene – hvilke aktiviteter kokegropene 

representerte 

 Eventuell sammenheng mellom størrelse, form og datering 

 Undersøke om det har vært deponert gjenstander eller ubrente bein i 

kokegropene, eventuelt i sammenheng med rituell aktivitet 

 Avklare om det finnes spor etter bygninger eller aktivitetsgroper, 

forrådsgroper/anlegg eller ”åpne plasser” hvor det kan ha foregått 

aktiviteter i tilknytning til kokegropene 

Registreringene antydet at det også kunne befinne seg røyser i 

undersøkelsesområdet. Dersom dette viste seg å stemme, ville følgende være 

prioritert: 

 Funksjonsbestemme røysene 

 Dokumentere størrelse og form 

 Hvis gravrøyser, dokumentere eventuelt indre struktur og graver 

 Hvis rydningsrøyser, dokumentere bruksfaser, eventuelt bevart 

dyrkningslag, undersøke driftsform og hva som er dyrket 

 Datering av anleggelse/brukstid for røysene 
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5.2 UTGRAVNINGSMETODE  

Lokalitetene ble undersøkt ved maskinell flateavdekking, der matjordlaget ble 

fjernet med en gravemaskin med flatt skjær for å komme ned til undergrunnen (se 

Løken, Pilø & Hemdorff 1996). En til to arkeologer fulgte gravemaskinen og 

renset de avdekkete områdene med krafse. Da det ble påtruffet et kulturlag (S25), 

ble det forsøkt å etterlate dette forholdsvis intakt, til tross for en anselig mengde 

stein som vanskeliggjorde avdekkingen. De avdekkete massene ble samlet i en 

haug sør for feltet. Etter at et utvalg av strukturer og kulturlaget hadde blitt 

undersøkt, ble laget fjernet med gravemaskin for å kunne dokumentere eventuelle 

strukturer under laget. 

Strukturene ble merket med fortløpende nummerering (S1-). Strukturene som 

fremkom ved flateavdekkingen ble digitalt innmålt umiddelbart etter 

avdekkingen, mens strukturer som først ble identifisert senere ble tegnet inn på 

plankartene manuelt, og referert med mål til nærmeste strukturer e.l. Dette gjelder 

de strukturene som ble funnet ved snitting av andre strukturer, samt de som 

fremkom da kulturlaget ble fjernet.  

Et utvalg av strukturene ble renset, fotografert og tegnet i plan, deretter snittet og 

dokumentert med foto og tegning i profil. I området som var dekket av kulturlag 

ble det satt ut et rutenett på 2 x 2 m med totalstasjon, og ut i fra dette ble det 

videre inndelt i kvadratmeterruter. Et profil ble trukket N-S over laget, og 

kvadrantene på østsiden ble gravd i stratigrafiske lag og fyllet vannsåldet (figur 

3). Profilbenken ble tegnet og naturvitenskapelige prøver tatt ut. I tillegg laget 

undersøkt gjennom tre prøveruter andre steder i rutenettet for å få et inntrykk av 

funnenes spredning. 

 

Figur 3: KSH og LRF vannsålder lag S25 (Cf34482_164, tatt mot S). 

Det ble tatt ut kullprøver fra alle snittete kokegroper, med merking KP- 

(fortløpende nummerering). Fra øvrige strukturer ble det tatt ut makrofossilprøver 

av et utvalg, merket MP- (fortløpende nummerering), og kull ble plukket ut etter 

flottering. Videre ble det tatt ut tre mikromorfbokser og en pollenserie på 5 

prøver fra profilet gjennom kulturlag S25. Funn og prøver fra lokaliteten har 

museumsnummer C58303.  
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Til KHMs innmålinger ble det benyttet en av museets GPSer, en Trimble R6 med 

TSC3 målebok. 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 også brukt til ferdigstillelse av kartene til 

rapporten. Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 32N. Alle 

kartdata og metakart er avlevert til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

museum. All innmåling og kartbearbeidelser er utført av Magne Samdal, KHM. 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Planområdet ble merket opp 9.5., og avdekkingen begynte etter lunsj samme dag, 

og foregikk frem til ca. 12.00 den 12.5., til sammen ca. 3 dager. I utgangspunktet 

gikk to personer med maskin, men ettersom progresjonen var lav på grunn av 

kompliserte forhold med mange lag, ble en person satt til først å nummerere og 

gjøre foreløpige registreringer av strukturene, deretter til å rense frem strukturer 

for foto. I perioden 13.-20.5. ble det prioritert å snitte groper og kokegroper. 

Profilbenken gjennom lag S25 ble gravd 23.-30.5., i tillegg til prøveruter. Siste 

dag, 31.5., ble laget maskinelt fjernet og strukturer under laget summarisk 

dokumentert i plan på grunn av problemer med store nedbørsmengder. 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Avdekkingen av kulturlaget var utfordrende. Lysforholdene, med lavt sollys 

filtret gjennom løvtrær, skapte skygger som gjorde det vanskelig å skille mellom 

matjord og underliggende lag. Sjaktene fra Akershus fylkeskommunes 

registrering gikk tidvis opptil 15 cm ned i kulturlaget, noe som både skapte 

usikkerhet om hvor skillet mellom matjord og kulturlag gikk, og skapte en ekstra 

utfordring da det var så vått under registreringen at de gjenfylte massene var 

vanskelige å få ut av sjaktene. 

Det at feltet var svært begrenset i omfang og lå flatt terreng, gjorde at det ikke 

fantes noe naturlig dreneringsløp. Ved regn samlet det seg derfor vann i søkket 

midt i feltet, og i snittete strukturer. Undergrunnen var i utgangspunktet ganske 

mettet, og all nedbør medførte derfor utfordringer for utgravningen, for eksempel 

stod enkelte strukturer under vann store deler av tiden (figur 4). Ved fjerningen 

av lag S25 fosset vann fra snittene i vestlig del av feltet utover (figur 5), og de 

strukturene som var under laget var kun mulige å plassere omtrentlig på kart ut i 

fra det utsatte rutesystemet og kjapp bruk av tommestokk. Kullprøver ble tatt 

umiddelbart, ved å følge graveskuffen tett og stikke graveskjeen ned i strukturer 

med det samme de var synlige, før vannet kom ovenfra. Dokumentasjonen av 

strukturene i/under kulturlaget var følgelig ikke optimal.  

Mye regn i kombinasjon med den ikke-eksisterende dreneringen gjorde at det 

ikke ble prioritert å rense frem kulturlaget i overflaten. Under bedre forhold 

kunne en slik fremrensing potensielt ha fått frem strukturer i plan som var gravd 

ned i kulturlaget, slik det viste seg å være under utgravning av profilet gjennom 

S25. 
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Figur 4: Gravning av ruter i profilbenken; JCS, KSH, LRF. Grop S1 og kokegrop S5 ligger under 

vanndammen bak til venstre i bildet. Profilsnittet er i ferd med å fylles av vann som trenger inn 

(Cf34482_180, tatt mot SØ). 

 

Figur 5: Vestlig del av lokaliteten ved maskinell fjerning av S25 i kraftig regnvær (Cf34482_209, 

tatt mot NV). 
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Det ble valgt å grave kulturlag S25 (se under) i ruter og mekaniske/stratigrafiske 

lag for å kunne analysere eventuell funnspredning. Lagene som ble såldet 

inneholdt mye fin grus av forskjellige bergart, hvorav det meste ble liggende 

igjen i såldet. Det var vanskelig å skille ut svært fragmentert keramikk, der 

magringen inneholdt mye av de samme elementene som grusen. Likeledes kunne 

de små beinfragmentene fort forveksles med lyse bergarter. Videre var det ikke 

tid til å grave så mye av kulturlaget som ønsket. Utover profilet ble det gravd tre 

prøveruter, og til sammen ble under 5 % av kulturlaget undersøkt. Profilet ble 

lagt der laget syntes å være på sitt bredeste og (i overflaten) mest funnrike. 

Funnene synes å gi et representativt bilde av hva laget inneholder, og har gitt 

verdifull informasjon om lagets sammensetning og dannelse. Det som ble gravd 

antas å gi et godt bilde av potensialet i laget, men er ikke nødvendigvis 

representativt for funnspredningen i laget i sin helhet.  

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

På Soltun ble det avdekket ca. 330 m
2
 på Soltun, og funnet 55 mulige strukturer 

(figur 6). Disse fordelte seg på 19 kokegroper, 12 groper, 15 mulige stolpehull, 

tre grøfter, en steinpakning og 2 lag, samt tre som ble avskrevet (figur 7). 

Størrelse var det primære kriteriet for å skille mellom stolpehull og groper; av de 

femten stolpehullene var tre klare staurhull, de øvrige hadde ingen 

strukturelementer som antydet at de var stolpehull, og lå heller ikke i system. Det 

kan derfor diskuteres om de har vært stolpehull eller groper, men de vil bli 

behandlet som to strukturgrupper. 

I midtre del av lokaliteten var det et naturlig søkk som på et senere tidspunkt 

hadde blitt gjenfylt, ellers var området forholdsvis plant. I øst stakk det flere 

steder opp berg over undergrunnen, andre steder kom berget frem 5-15 cm ned i 

undergrunnen. Flere strukturer var gravd ned til berg. I øst var det ganske 

kompakt silt med en del leire, mens det i vest var hard og kompakt leire. 

Undergrunnen drenerte dårlig. 

 

Figur 6: Lokaliteten før utgravning. Sperrebåndet bak viser feltets østlige avgrensning 

(Cf34482_013, tatt mot SØ). 
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Figur 7: Oversiktskart over lokaliteten på Soltun. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 15.02.2012 MS. 
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5.5.1 FUNNMATERIALE 

Størstedelen av gjenstandsfunnene fra Soltun kom fra kulturlag S25, inkludert en 

betydelig mengde keramikk, noe jern, slagg og brent leire, og brente bein. Alle 

funn og prøver er registrert under museumsnummer C58303, dette gjelder også 

de funn som ble gjort under Akershus fylkeskommunes registrering i 2007 

(keramikk, bein og kullprøver). 

Det var ikke mulig å identifisere noen av de elleve jernobjektene som ble funnet 

(total vekt ca. 60 g), men enkelte kan være deler av nagler eller spiker, og ett 

fragment synes å være del av en tykk ring (C58303/1-5). 

Det har ikke blitt gjort en grundig analyse av keramikken (C58303/6-20), men en 

gjennomgang viste at det trolig dreier seg om minst 6 godstyper (beskrevet i 

tabell 2 under; figur 8 og 9), og følgelig minst 6 forskjellige kar. Keramikken var 

svært fragmentert, men i noen tilfeller var det mulig å antyde hva slags kar det 

dreide seg om. Det har trolig vært to kar av Rygh 361, og kanskje ett av Rygh 

364, alle plassert i romertid-folkevandringstid, noe som passer med de 

radiologiske dateringene.  

Gods Beskrivelse Dekorvarianter Paralleller 

1 Tykt, grovmagret, sortbrent   negledekor i minst 2 rader 

 hulkildekor 1) to linjer som krysser 
vinkelrett 2) bred hulkil 

 innrisset linje 

 korte, vertikale hakk, laget med negl? 

Som Rygh 364? 

2 Tykt, grovmagret, sort til mørk 
brunt på innsiden og rødt på 
utsiden 

   

3 Middels grovmagret og 
middels tykt; brent lys brunt og 
grått  

  Likner Rygh 361 

4 Som gods 3, men noe mørkere 
og bedre glattet  

 diagonale og horisontale innrissete 
linjer og et rundt stempel på buk 

 skråstilt strekdekor og stemplet sirkel 
under ved hankefeste 

Likner Rygh 361 

5 Middels til grovmagret, brent 
brunoransje til grått 

 innrisset linjedekor 

 brede skråstilte hakk rand 

 

6 Tynt og finmagret, godt glattet 
på innside og utside, mørk 
brun, lys brun, grå  

 innrisset linjedekor  

Tabell 2: Beskrivelse av godstyper og dekorelementer for keramikkfunnene. 
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39/42, Vestby kommune              08/12327 

 16 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Figur 8: Noe av keramikken som ble funnet: gods 1, 2 og 3 (foto: CCW). 

 

 

 
Figur 9: Noe av keramikken som ble funnet: gods 4, 5 og 6 (foto: CCW). 

Det ble gjort begrensete mengder funn av brent leire, til sammen i underkant av 

100 g, rundt 70 fragmenter (C58303/21-28). Mens mesteparten er udefinerbare, 

er det enkelte som er større og har avsluttete flater, og som kanskje kan ha vært 

fra leirklining, ovnsforing, foring for blåsebelg eller liknende (figur 10). 

Mesteparten kom fra lag S25 og fra kokegrop S40 som skar dette laget, men det 

var også noe brent leire i grop S17 og i kokegrop S39.   
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Figur 10: Eksempler på brent leire med avtrykk av flater (C58303/22; foto CCW). 

Noe slagg ble også funnet, hvorav flere fragmenter der slagget hadde smeltet 

sammen med brent leire (ca. 20 g, 21 fragmenter; C58303/29-34). Igjen var det 

mest fra lag S25 og kokegrop S40, men med fragmenter også i gropene S17 og 

S38, og i kokegrop S39. 

Det ble gjort flere steinfunn (figur 11). Et flintfragment fra S25 kan ha vært brukt 

som ildflint (C58303/35), mens en rundoval stein med knusningsspor på en flate 

trolig har vært en ildslagningsstein (C58303/38; jf. Schetelig 1918:83, fig. 11). 

To gjenstander fra S25 er tolket som mulige bryner. Det ene har trolig vært 

dråpeformet med hull i den smale enden, og antas å være et hengebryne 

(C58303/36). Den forholdvis grove bergarten er derimot uvanlig, og det kan i 

stedet dreie seg om en liten vevtyngde eller et fiskesøkke. Det andre fragmentet 

er i en svært finkornet bergart, og kan ha vært tilnærmet knokkelformet 

(C58303/36). Alle sideflatene er glatte og har vært brukt som slipeflater. I tillegg 

er det kortere søkk eller renner i to av flatene, der man kan ha slipt mindre 

gjenstander som små kniver, nåler og liknende.  

 
Figur 11: Ildslagningsstein, mulige bryner og flint (foto: CCW). 

Blant alle fragmentene av brent bein i lag S25 dukket det også opp et lite 

fragment av en kam i bein eller horn, også denne brent (C58303/39; figur 12). 

Det var rikelige mengder med brente bein (for analyse, se kap. 5.5.5 og vedlegg 

8.5.5), primært fra lag S25, men også noe fra gropene S18, S38, S41 og S44, og 
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fra kokegropene S39 og S40 (C58303/40-56). Til sammen var det i underkant av 

300 g bein, om lag 1400 fragmenter. 

 
Figur 12: Kamfragment C58303/39, foran og bak (foto: CCW). 

Videre er det katalogisert 35 kullprøver (C58303/57-91), 11 makrofossilprøver 

(C58303/92-102), én pollenserie à 5 prøver (C58303/103) og tre 

jordmikromorfologiprøver (C58303/104-106). For analyser av disse prøvene, se 

kap. 5.5.3-5.5.5. 

5.5.2 STRUKTURER 

De fleste strukturene ble digitalt innmålt og beskrevet i plan. Imidlertid ble det 

funnet strukturer under gravingen av profil og prøveruter som ikke ble observert i 

plan, og der bare deler av utstrekningen ble erkjent. Disse er beskrevet og lagt inn 

på tegninger. Dokumentasjonen på de elleve strukturene som ble funnet da lag 

S25 ble fjernet med gravemaskin i kraftig regnvær, med flom fra tidligere snittete 

groper fossende over feltet, er begrenset. Mål og beskrivelser av disse er 

summariske, og plasseringen på kartet er omtrentlig.  

I det følgende gis det en oppsummering av trekkene for hver strukturtype; for 

detaljerte beskrivelser av den enkelte struktur henvises det til strukturlisten i 

vedlegg 8.1. Det er lagt ved små tegninger i teksten under, fullstørrelsetegninger 

finnes i vedlegg 8.3, sammen med signaturer. Alle tegningene i rapporten er 

rentegnet av Camilla C. Wenn. 

 
Figur 13: Bildemosaikk over lokaliteten etter 2,5 uke; JCS dokumenterer kokegrop S5 til høyre i 

bildet (Cf34482_165-166-167, tatt mot NNØ). 
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Kokegroper 

Av 19 kokegroper ble 11 snittet. Kokegropene varierte i størrelse; tre kokegroper 

hadde største mål 60-70 cm, fem lå innenfor 80-100 cm, ytterligere fem var 

mellom 100 og 200 cm, mens to kokegroper målte mer enn 200 cm. De øvrige 

fire ble funnet etter fjerning av kulturlag S25, og det var ikke mulig å få målt 

dem. Tretten kokegroper var ovale, tre var runde, to var kvadratiske og en ujevn. 

Bevart dybde lå mellom 4 cm og 48 cm, men kun tre av elleve var dypere enn 25 

cm. Flat bunn og buete sider var hyppigst forekommende. 

 
Figur 14: Kokegroper S5, S29, S13, S14, S7, S8. 

I feltets østre del var kokegropene jevnt over mindre og dårligere bevart enn i 

vestdelen. De var tydelige kokegroper, men hadde ofte bare kullranden bevart, 

eventuelt et lag varmepåvirket stein, men de var svært grunne. Unntaket var S5, 

som målte 140 x 130 cm, og var 24 cm dyp (figur 14). Kokegropen ble datert til 
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førromersk jernalder, 475-400 f.Kr. I overflaten ble det funnet ett keramikkskår, 

av samme type som ble funnet i lag S25 (godstype 5, se funnbeskrivelser kap. 

5.5.1 og lag 25 under). Keramikken antas å være sekundær, ettersom den ellers 

på feltet opptrer i langt yngre strukturer. S5 lå helt i grensen av utstrekningen til 

lag S25, noe som kan forklare keramikkfunnet i overflaten. 

I østdelen ble det i to tilfeller påvist at nyere kokegroper var gravd delvis ned i 

eldre kokegroper; S8 skar S7, og S14 skar S13 (alle illustrert på figur 14). Mens 

den yngre S8 var betraktelig dypere enn den eldre S7, var situasjonen motsatt for 

det andre paret, den yngre S14 var svært dårlig bevart og grunn, mens S13 var 

forholdsvis dyp, og lå på grunnfjellet.  

I vest var kokegropene altså større og bedre bevart, med S29 som et særlig godt 

eksempel (figur 14). Kokegropen var noe ujevnt kvadratisk i form, med flat bunn 

og rette til steilt skrå sider, og velbevart kullrand, 218 x 208 cm i plan, og 32 cm 

dyp. Den ble datert til folkevandringstid-merovingertid, 535-595 e.Kr. Kokegrop 

S28 var kvadratisk og lå umiddelbart ved siden av S29 (figur 15). S28 var skåret 

av en senere ujevn grop, S38, som igjen var skåret av en grøft. Dette, i 

kombinasjon med at strukturene lå i lag S37 og delvis i lag S25, gjorde det 

vanskelig å identifisere form i plan; avgrensningene ble ikke avklart før ved 

formgraving og snitting. Lagene vil omtales nærmere nedenfor. 

 
Figur 15: Kokegrop S28, grop S38, lag S25 og S37 (plan Cf34482_066 mot S, profil 

Cf34482_086 mot NNV). 

I vest hadde S27 skjæring med S39 (figur 16). Relasjonen ble ikke oppdaget ved 

opprensing, da det var vanskelige forhold med mye vann i grunnen, samt lag som 

liknet strukturfyllet. Formen på de to strukturene var derfor uklar, i likhet med 

relasjonen mellom dem. Formgravingen tydet på at S39 var yngre enn S27, dette 

har senere blitt underbygget ved radiologiske dateringer av kull fra kokegropene.  

S27 var en forholdsvis normal kokegrop, men med flere kullsjikt i fyllet som kan 

tyde på flere faser, eventuelt sekundær bruk. I kokegropen lå også en 

ildslagningsstein (C58303/38) som trolig var gjenbrukt som kokstein, da den var 

tydelig varmepåvirket.  

S39 var uvanlig, men tolkes som kokegrop på bakgrunn av varmepåvirket stein 

og kull i fyllet. Ytterst, og eldst, var et kullholdig lag som tolkes som en 

opprinnelig kokegrop, mens det innenfor dette var et brunt, humøst lag som 

foreslås å være en senere forstyrrelse. I strukturen ble det funnet av små biter 

brente bein og slagg sammensmeltet med brent leire. I den analyserte 
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makrofossilprøven fra bunnlag 2 ble det i tillegg til mange store og skarpkantete 

biter med trekull også funnet tre fragmenter av hvitbrente bein og et fragment 

brent leire. Moltsen (2012) foreslår at innholdet har blitt brent i kokegropen, og at 

denne har vært brukt til å tilberede animalske produkter, men påpeker også at 

sammenstillingen med grop S27 minner om åttetallsformete ovner. Stratigrafien 

tyder derimot på at det dreier seg om to separate strukturer. Ettersom begge 

gropene er gravd gjennom S37, og delvis S25, er det ikke overraskende at det 

fremkommer brent bein og brent leire i strukturene, da disse funnkategoriene 

forekom hyppig i lag S25. Den rikelige mengden trekull fra makrofossilprøven 

sammenfaller godt med tolkningen av S39 som kokegrop eller ovn. Ettersom 

dateringene sprikte er det ikke sannsynlig at det dreier seg om en åttetallsovn. 

S27 ble datert til folkevandringstid (440-545 e.Kr.), mens S39 fikk datering til 

vikingtid (975-1015 e.Kr.). 

 
Figur 16: Kokegroper S27, S39 (plan Cf34482_092 mot Ø, profil S27 Cf34482_104 mot N, profil 

S39 Cf34482_105 mot S) 

Det var stor spredning i dateringene på kokegropene. S5, den eneste store 

kokegropen øst for kulturlag S25, var eldst, kal. 730-395 f.Kr., i overgangen 

mellom yngre bronsealder og førromersk jernalder. S14, en mindre kokegrop i 

øst, ble datert til siste del av førromersk jernalder, kal. 200-40 f.Kr. S27 og S29 

på vestsiden av kulturlaget hadde forholdsvis sammenfallende dateringer i 

folkevandringstid, hhv. kal. 420-565 e.Kr. og 430-600 e.Kr., mens S39 (som altså 

er usikker som kokegrop) stammer fra vikingtid, kal. 895-1025 e.Kr. Kokegropen 

S40 som var gravd gjennom lag S25 hadde delvis sammenfallende datering med 

dette, kal. 140-385 e.Kr. Dateringene vil bli videre diskutert i kap. 5.6. 
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Groper 

Åtte av tolv groper ble snittet. Gropene varierte mye i størrelse og form. De var 

ovale eller ujevne i plan, med ett rundt unntak, vanligvis flate i bunnen, mens 

sidene var skrå eller buete. Seks groper hadde største mål under 100 cm, tre var 

mellom 100 og 200 cm, mens en hadde største mål på 240 cm. De øvrige to ble 

ikke fullstendig avdekket, da de ble funnet i lag S25. Dybden på de snittete 

groper. lå innen 7-38 cm; seks av gropene var grunnere enn 20 cm, en var på 30 

cm og en på 38 cm. 

Grop S1 var særlig stor og dyp, og inneholdt store mengder stein (figur 17). I 

øvre del var det kampestein, mens det i bunnen lå en steinpakning av 10-30 cm 

store stein. Tre staurhull lå litt ujevnt på rad i og utenfor gropens vestside, men 

disse har trolig ingen relasjon til bruken av gropen, og tolkes som yngre enn 

denne. Gropens funksjon er ukjent. Svake fyllskifter i midten av gropen ble i felt 

foreslått å være rester av et stolpeavtrykk, men gropen synes for stor til å være et 

stolpehull, særlig ettersom det ikke finnes tilsvarende strukturer i nærheten. 

Makrofossilprøven fra gropen inneholdt kun litt skarpkantet trekull, og kunne 

ikke bidra med informasjon om gropens funksjon. 

 
Figur 17: Grop S1 og staurhull (Cf34482_064 mot NV, Cf34482_084 mot Ø). 

Grop S19 var delvis skåret ned i grop S18 i sør og grop S20 i vest (figur 18). S18 

og S20 var forholdsvis like i fyllet, men mens S18 inneholdt mye brent leire, var 

det en god del varmepåvirket stein i S20. S19 hadde langt mer kullholdig fyll enn 

de to andre. Det ble ikke avklart om de tre gropene er samtidige eller hva slags 

aktiviteter de representerer. Brent leire, kull og varmepåvirket stein antyder at 

aktiviteten(e) har vært knyttet til bruk av ild. 
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Figur 18: Groper S18, S19, S20, gravd ned til berg (plan Cf34482_036 mot VNV, snitt 1 

Cf34482_042 mot VNV, snitt 3 Cf34482_047 mot SSØ) 

To groper ble datert. S1 fikk datering til overgangen yngre bronsealder-

førromersk jernalder, kal. 775-410 f.Kr., mens S18 ble datert til førromersk 

jernalder, kal. 405-210 f.Kr. 

Stolpehull 

I alt femten mulige stolpehull ble dokumentert i plan, men kun fire ble snittet, 

hvorav tre var staur ved eller i grop S1. For de øvrige var det primært størrelsen 

som gjorde at de ble definert som stolper og ikke som groper. De tre staurhullene 

S34-S36 hadde 5-7 cm som største mål, og var 5-10 cm dype, rund-ovale med 

rette til steilt skrå sider og rundet bunn (figur 17). De øvrige stolpehullene var 20-

40 cm store. Kun ett ble snittet, S16, det var 9 cm dypt og hadde buete sider og 

rundet bunn. Ingen stolpehull ble datert. 

  
Figur 19: Steinpakning S26 opprenset, avgrenset av bl.a. en dam (Cf34482_128 mot S). 
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Annet 

Det ble dokumentert tre grøfter og en steinpakning. Ingen av grøftene ble 

prioritert. I plan fremstod de som smale og ujevne nedgravninger, 70-130 lange 

og 20-28 cm brede. Steinpakningen, S26,  var også ujevn i form, ca. 220 x 140 

cm (figur 19). Den var opprinnelig antatt å være en grop med stein, tilsvarende 

S1, men viste seg i stedet å være en uregelmessig ansamling med stein over og 

delvis i lagene S25 og S37. Det anses som mulig at steinen har sunket ned i 

lagene og ikke nødvendigvis er samtidig med lagene, men dette er ikke avklart. 

Lag/mødding 

Det ble definert to lag under utgravningen, tolket som kulturlag/mødding (S25) 

og dyrkningslag (S37). Lag S25 bestod imidlertid av minst fire sjikt som var 

definerbare i profil og under utgravning, men ikke mulige å skille ut i plan under 

avdekkingen. Relasjonene mellom S25 og S37 underbygger sjiktene. Ved snitting 

av kokegrop S28 i vest og steinpakning S26 i øst ble det observert at S37 lå under 

sjikt 1/2 av lag S25, men over sjikt 3/4.  

S25 dekket et større område på tvers av feltet i N-S-retning. Laget ble avgrenset 

mot øst og vest, med maksimal bredde ca. 11 m. Mot nord og sør fortsatte laget 

utenfor planområdet, og ble dokumentert i en utstrekning på minst 14 m. Laget 

fylte delvis et søkk i terrenget. I profilbenken gjennom laget ble det dokumentert 

fire sikre sjikt, som fremstod noe forskjellige under utgravning, selv om de også 

hadde store likheter (figur 20-22). Sjikt 1 og 2 var forholdsvis mørke og 

kullholdige, mens sjikt 3 og 4 var lysere og grå, med mindre kull, funn og 

organisk materiale. Nærmere beskrivelser finnes i tabell 3. Som nevnt over ble 

S25 også dokumentert i to strukturprofiler (S26 og S28), men i disse var det kun 

mulig å skille ut to sjikt, et mørkt (1/2) og et lysere (3/4). S25 syntes å være på 

sitt tykkeste i midten, og ble tynnere mot øst og vest. Likeledes hadde laget flest 

avsetninger/sjikt på midten, og færre mot kantene. Det er derfor trolig at laget 

ikke er homogent avsatt over hele området. 

Analyseresultatene fra mikromorfologi, makrofossiler, osteologi og pollen vil bli 

nærmere presentert i kap. 5.5.5., men foreløpig kan det oppsummeres at lag S25 

synes å bestå av husholdningsavfall av variert type, og lagets utstrekning og 

innhold gjør en tolkning som mødding sannsynlig.  

Sjikt Beskrivelse 

1 
Omrotet, brunt til mørk brunt, spettet. Bestod av sandig silt med en god del humus og 
kull, samt en del varmepåvirket stein, inklusiv noe som liknet på bryggestein. Virker litt 
kladdete. Mye gjenstandsfunn, særlig bein og keramikk, men også slagg.  

2 
Brungrått, tilsvarer kulturlaget fra registreringen. Sandig silt med litt grus, en del humus 
(men mindre enn i sjikt 1), mye kull, mye varmepåvirket stein, noe store stein 
fremkommer, spesielt i midtre deler. Funn av brent bein, keramikk, slagg mm.  

3 
Grått til gråbrunt. Lett siltet sand, grovere enn overliggende lag, litt humus, en del kull, 
ikke varmepåvirket stein. Noe keramikk og brente bein, mye stor stein.  

4 Likner sjikt 3, men lysere og mer utvasket. Mye stor stein, delvis i og delvis oppå laget. 

Tabell 3: Beskrivelse av fyllskiftene i lag S25. 

Da resten av lag S25 ble fjernet med gravemaskin, fremkom en rekke nye 

strukturer. De ble tolket som stolpehull, kokegroper og renner. Ettersom de ikke 

ble erkjent i overflaten, kun i undergrunnen etter at laget ble fjernet, kan det ikke 

sies noe om deres stratigrafiske relasjon til S25. Videre var det ikke mulig å snitte 
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eller gjøre fullgod dokumentasjon av strukturene grunnet flom på feltet, og ingen 

av dem har blitt radiologisk datert. Det er derfor uklart om disse strukturene var 

yngre eller eldre enn S25. Det er dessuten mulig at det fantes flere strukturer i 

området som ikke ble oppdaget grunnet de store vannmengdene. 

                  
Figur 20: Profilbenk gjennom S25 og S40;t.v. illustrasjon med prøver avmerket; t.h. foto 

(Cf34482_198, tatt mot NV). 
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Figur 21: Detaljer av S25 og S40. 

Det ble funnet flere strukturer i og/eller under S25. S40, S41 og S42 ble oppdaget 

under graving av profilbenken, og skar gjennom laget (figur 7). Dateringen på 

S40 (245-335 e.Kr.) tyder imidlertid på at kokegropen ble anlagt forholdsvis kort 

tid etter øverste deponering på S25 (255/260-385/395 e.Kr.). Stratigrafien tyder 

på at kokegropen bør skal dateres innen siste del av det angitte tidsspennet, mens 

S25 hører hjemme tidlig i tidsspennet – eventuelt at de er tilnærmet samtidige.  
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S37: Kulturlag eller dyrkningslag. Laget var lys brunt med islag av grått, 

bestående av sandig silt med noe humus, litt trekull, litt brent leire, noe grus og 

varmepåvirket stein. Det skilte seg markant fra sjiktene i lag 25 ved å inneholde 

langt mindre organisk materiale, kull og knapt nok noen gjenstandsfunn. Det ble 

ikke utført naturvitenskapelige analyser av laget, og det er derfor ikke mulig å si 

med sikkerhet hva slags aktivitet laget representerer, men ettersom lagets 

utseende og innhold er sterkt forskjellig fra kulturlagene på lokaliteten, og likner 

på dyrkningslag av type, tolkes S37 forslagsvis som et dyrkningslag. 

S37 ble ikke undersøkt separat, men er dokumentert i profilene gjennom flere 

andre strukturer. Laget var tykt og tydelig i vestlig del av feltet, og ble 

dokumentert under snitting av kokegropene S27 og S28, som var gravd gjennom 

S37. I nordøst fremkom laget under steinpakningen S26. S37 var imidlertid ikke 

synlig i profilbenken gjennom S25. Lagets utstrekning ble ikke avklart, men det 

lå ikke sentralt i søkket i feltets sørlig del, derimot strakte det seg trolig østover, 

vestover og nordover. Pløyelaget i feltets østlige del var forholdsvis tynt, og det 

at S37 ikke ble erkjent her kan like gjerne bety at dyrkningslaget har blitt pløyd 

bort som at det ikke lå i dette området. 

 

5.5.3 DATERING 

 
Figur 22: Illustrasjon av radiokarbondateringer fra Soltun. 
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De tolv radiologiske dateringene som ble utført gav en brukstid på opptil 1800 år 

på lokaliteten (tabell 4; illustrert i figur 23). Det er flere observasjoner som er 

iøynefallende. For det første ligger dateringene øst for kulturlaget i førromersk 

jernalder og bronsealder, mens dateringene vest for kulturlaget er fra sen 

romertid, folkevandringstid og vikingtid. Tre av fire dateringer fra kulturlaget 

indikerer at laget hører hjemme i romertid, i likhet med kokegropen som skjærer 

laget. Den siste prøven, på trekull fra sjikt 3, ble datert til siste del av førromersk 

jernalder. Diskrepansen mellom denne dateringen og datering av bein fra samme 

sjikt vil bli diskutert i kap. 5.6. 

 
Snr Prøve Kontekst Datering 1-sigmakal. NTNU 2-sigmakal. Oxcal 

S39, L2 KP20 Kokegrop 1060 ± 30 BP kal. 975-1015 e.Kr. kal. 895-1025 e.Kr. 

S29 KP10 Kokegrop 1530 ± 30 BP kal. 535-595 e.Kr. kal. 430-600 e.Kr. 

S27 KP11 Kokegrop 1565 ± 30 BP kal. 440-545 e.Kr. kal. 420-565 e.Kr. 

S25, L3 Brent bein Kulturlag 1720 ± 30 BP kal. 260-390 e.Kr. kal. 245-400 e.Kr. 

S25, L1 Brent bein Kulturlag 1720 ± 35 BP kal. 260-395 e.Kr. kal. 240-405 e.Kr. 

S25, L1 KP21 Kulturlag 1730 ± 30 BP kal. 255-385 e.Kr. kal. 240-395 e.Kr. 

S40, L2 KP13 Kokegrop 1760 ± 30 BP kal. 245-335 e.Kr. kal. 140-385 e.Kr. 

S14 KP8 Kokegrop 2090 ± 30 BP kal. 155-45 f.Kr. kal. 200-40 f.Kr. 

S25, L3 KP23 Kulturlag 2140 ± 30 BP kal. 195-110 f.Kr. kal. 355-55 f.Kr. 

S18 KP4 Grop 2285 ± 30 BP kal. 390-265 f.Kr. kal. 405-210 f.Kr. 

S5 KP12 Kokegrop 2395 ± 30 BP kal. 475-400 f.Kr. kal. 730-395 f.Kr. 

S1 KP16 Grop 2480 ± 45 BP kal. 770-425 f.Kr. kal. 775-410 f.Kr. 

Tabell 4: Dateringene fra Soltun (1-sigma og 2-sigmakalibrering, jf. NTNU og Oxcal). 

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 
 

Helge I. Høeg har utført vedartsbestemmelse på 14 kullprøver (rapport, se 

vedlegg 8.5.1); av disse ble 10 radiologisk datert ved Nasjonallaboratoriet for 

C14-datering, NTNU (rapport, 8.5.2).  

Fire makrofossilprøver ble analysert av Annine Moltsen, Natur og Kultur 

(rapport, 8.5.3). Det ble utført mikromorfologisk og jordkjemisk analyse av to 

jordblokker fra lag S25 av Richard I. Macphail og Johan Linderholm (rapport, 

8.5.4). Beina fra profilbenken gjennom S25 ble osteologisk analysert av Ylva 

Bäckström, SAU (rapport, 8.5.5) 

5.5.5 ANALYSERESULTATER  

Vedartsanalysen viste en overvekt av bjørk, men også mye eik (Høeg, se 8.5.1). 

Det er ingen klare tendenser på at bruken av treslag bestemmes av strukturtype 

eller datering. 

Makrofossilanalysene av grop S1 og kokegrop S39 var av begrenset 

informasjonsverdi. I førstnevnte ble det funnet svært lite makrofossilt materiale, i 

sistnevnte ble det funnet noe brent bein og brent leire med trekullet, men det er 

ikke sikkert at bein og leire tilhørte strukturens bruksfase, de kan være 

forstyrrelser fra lag S25 (Moltsen 2012, se 8.5.3). 

Lag S25 var mer innholdsrikt, med brente bein, brent leire, to korn av bygg, samt 

trekull. Det foreslås at det dreier seg om brenselsavfall, der sjikt 3 har blitt 

forseglet ganske hurtig, mens sjikt 1 har ligget eksponert. Videre blir det mulige 

opphavet til de brente beina diskutert. Innholdet i lagene kan tyde på tilberedning 

av animalsk og vegetabilsk føde, men den store mengden brente bein samsvarer 

ikke helt med dette, ettersom bein sjelden blir så hardt brent under matlagning. I 
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ovner blir det derimot høy nok temperatur til å brenne beinet hvitt (Moltsen 

2012). 

Mikromorfologianalysen av to jordblokker fra hhv. sjikt 1/2 og sjikt 2/3 i profilet 

gjennom S25 viste tydelige forskjeller mellom lagene. S25 tolkes å være en 

mødding der store mengder antropogent (menneskeskapt) materiale, i form av 

avfall fra kjøkken/husholdning og husdyrhold, ble brukt til å fylle igjen et søkk i 

terrenget. I første omgang, representert ved sjikt 3, var det kun små mengder 

antropogent materiale som ble deponert, og det ble blandet med den noe gjørmete 

grunnen ved nedtramping. Sjikt 2 er fra en fase med rikelig antropogent avfall, 

mens sjikt 1 tyder på lavere aktivitet, med nedtramping av laget (Macphail og 

Linderholm 2012:4-6, se 8.5.4). 

I sjikt 1 var det tydelig at materiale var blitt trampet rundt i mens det var vått. Det 

bestod av forholdsvis kompakt, dårlig sortert sandig leirjord, med moderate 

mengder kull og brente mineralfragmenter, men med langt mindre dyreganger 

enn sjikt 2. Det tolkes som et biologisk homogenisert avfallslag, med mindre 

menneskeskapt innhold enn sjikt 2. Ekskrementer tyder på såkalt acidofyl 

mesofauna, med andre ord små skapninger som foretrekker et surt jordsmonn, og 

antyder at avfallslaget innehold mindre basisk avfall enn sjikt 2 (Macphail og 

Linderholm 2012:4). 

Sjikt 2 bestod av dårlig sortert sandig leirjord, med brent og ubrent stein, brent 

sand og grov sand. Det var rikelig med trekull, både fra bartrær og løvtrær. Det 

var også en god del dyr- og insektganger. Sjiktet var det rikeste, med høye 

fosfatkonsentrasjoner og forhøyet magnetisk susceptibilitet (m.a.o. hvordan et 

stoff reagerer på et elektrisk eller et magnetisk felt) som tyder på at det inneholdt 

mye brent materiale. Mikroartefaktene tydet på avfall fra kjøkken og ildsted. I 

tillegg ble det identifisert fosfatrikt avfall, kanskje fra et fjøs, og avføring fra 

menneske og/eller gris. Typen av bioorganisk aktivitet etter deponeringen tyder 

på at avfallet har vært forholdsvis basisk, kanskje på grunn av høyt askeinnhold 

(Macphail og Linderholm 2012:3-4). 

Sjikt 3 bestod av dårlig sorterte masser med lite humus, små stein, rikelig av 

brente mineralske fragmenter, samt mye kull i mørkere dyre- eller insektsganger. 

Det beskrives om et gjørmete, muligens nedtrampet fyll bestående av siltet 

leirjord, med rikelig av inklusjoner som brent materiale, kull og fytolitter, samt 

kiselalger (Macphail og Linderholm 2012:3).  

Beinmaterialet var forholdsvis dårlig bevart, på tross av rikelige mengder, og det 

var derfor begrenset hvor detaljerte resultater analysen kunne gi. Det ble 

analysert ca. 200 g bein, i 1132 fragmenter. Det var ikke mulig å gjøre 

artsbestemmelser på grunn av bevaringsgraden, men det meste var trolig fra 

middels store pattedyr, f.eks. får, men det finnes også noen eksempler på større 

pattedyr, som storfe. Et tynt rørbeinsfragment kan stamme fra fugl eller et lite 

pattedyr. Ut i fra en vurdering om kjøttfattige og kjøttrike bein som henholdsvis 

slakteavfall og matavfall, består de analyserte beina av 67 % matavfall og 33 % 

slakteavfall, og det synes derfor som at det meste av beinmaterialet stammer fra 

matlagningsaktiviteter (Bäckström 2012, se 8.5.5). 
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5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

På tross av et begrenset undersøkelsesområde, gav undersøkelsen på Soltun mye 

informasjon om hva som har foregått i området i forhistorien. Lokaliteten kan 

sies å være tredelt, der den østlige delen reflekterer spredte og varierte aktiviteter 

fra bronsealder og førromersk jernalder. Den midtre delen synes primært å være 

et avfallsområde eller mødding fra romertid, mens den vestlige delen er del av et 

kokegropfelt fra folkevandringstid, med en enkelt hendelse i vikingtid. 

Problemstillingene i forkant av utgravningen har for en stor del blitt belyst. Det 

ble ikke ble funnet sikre stolpebårne bygninger i undersøkelsesområdet. Den 

naturlige hellingen i terrenget, samt dårlig drenerende grunn, kan trolig forklare 

mangelen på huskonstruksjoner på tross av mye bosetningsrelaterte funn. Det 

foreslås at en eventuell bosetning kan ha vært nord for undersøkelsesområdet, da 

den delen av sletten ligger noe høyere.  

Et representativt utvalg kokegroper ble undersøkt. Kokegropene inneholdt få 

funn som kunne belyse aktiviteter, og en entydig funksjonsbestemmelse er derfor 

ikke mulig. Det var noe sammenheng mellom størrelse og datering; små 

kokegroper var utelukkende fra førromersk jernalder, med mulig tidsintervall 

tilbake til yngre bronsealder. Store kokegroper fantes imidlertid fra førromersk 

jernalder og frem til vikingtid. Ettersom undersøkelsesområdet var begrenset i 

omfang, var det ikke umiddelbart mulig å knytte kokegropene til andre aktiviteter 

eller bosetning, men det må antas at de ble anlagt i tilknytning til annen aktivitet, 

for eksempel rett ved et gårdstun, eller noe mer perifert innenfor en gård eller 

bosetnings bruksområde. Det ble ikke funnet røyser i undersøkelsesområdet, men 

steinpakning S26 og store stein i kulturlaget S25 forklarer hvorfor det ble antatt 

at det kunne finnes røyser. 

Det var ikke mulig å funksjonsbestemme gropene som ble undersøkt i østlige del. 

Komplekset med S18, S19 og S20 inneholdt brent leire, brente bein og trekull, og 

synes derfor å være knyttet til bruk av ild. Gropene var svært grunne, og det er 

usikkert om dette skyldes dårlig bevaringsgrad, eller om gropene var grunne i 

utgangspunktet. Matjordlaget på lokaliteten var forholdsvis tynt, og det er ikke 

kjent om det har blitt fraktet ut masse fra området, eller om dagens nivå er et 

resultat av vanlig bruk til dyrking og beite. Ettersom flere av kokegropene kun 

var bevart i form av et kullag og enkelte varmepåvirkete stein, virker det trolig at 

strukturene på lokaliteten har vært dypere. Grop S1 var riktignok bevart i nesten 

40 cm dybde, men var heller ikke mulig å funksjonsbestemme. Den har imidlertid 

likheter i form, størrelse og innhold med groper som ble undersøkt på Glemmen, 

Fredrikstad. Dette gjelder for eksempel en Ø-V-gående rekke med groper på 

utgravningens lok. 1 (Sæther og Nybruget 2011:84-92), der en av gropene ble 

datert til merovingertid, og grop S5346 på lok. 2, datert til førromersk jernalder. 

Videre ble det under E6-prosjektet i Østfold også undersøkt to liknende groper på 

Lundeby, datert til henholdsvis 365-190 f.Kr. og 760-390 f.Kr. (Bårdseth 

2007:51-52). Sistnevnte samsvarer godt med dateringen på gropen på Soltun.  

Kulturlag eller mødding S25 fylte delvis et søkk i terrenget. Søkket var fuktig, og 

det kan antas at gjenfyllingen akkurat der i høy grad var dobbelt praktisk – man 

fikk et sted å deponere avfall borte fra aktivitetsområder, og man fikk fylt igjen et 

gjørmehull. Innholdet i S25 var variert, og inneholdt som nevnt over mye 
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husholdningsavfall som brente bein, knust keramikk, matrester og ekskrementer. 

Det var også en del slagg, jern og brent leire, noe som tyder på metallproduksjon 

på stedet. Mengdene var imidlertid såpass små at det trolig dreier seg om 

lokalproduksjon i liten skala. Trolig kan S25 ha vært avfallsmødding for en 

nærliggende gård, noe som ville kunne forklare det varierte innholdet, både 

matavfall, produksjonsavfall og avføring. 

Dateringene av lag S25 var divergerende. Det ble utført fire radiologiske 

dateringer fra sjikt 1 og 3, der det ble datert både trekull og brent bein. Mens 

dateringene fra sjikt 1 var så å si sammenfallende (kal. 240-395/240-405 e.Kr.), 

samsvarte ikke dateringene fra sjikt 3 (trekull: kal. 355-55 f.Kr.; brent bein: kal. 

245-400 e.Kr.). Spørsmålet blir derfor om lagene i møddingen er dannet over en 

kort tidsperiode, eller om det dreier seg om to faser. Som beskrevet over, var det 

store likheter mellom sjikt 1 og 2, og mellom sjikt 3 og 4. Analysen av 

makrofossiler påpeker at trekullet i sjikt 1 var slitt, og syntes å ha vært eksponert, 

mens kullet i sjikt 3 var skarpkantet, og at sjiktet derfor trolig har blitt forseglet 

ganske hurtig. Mikromorfologien gir ingen indikasjoner på om det har vært 

opphold eller ikke mellom sjikt 1/2 og sjikt 3/4.  

Det er ingenting spesielt som skiller funnene i sjikt 1/2 fra funnene i sjikt 3/4, 

annet enn mengde. Keramikken synes eksempelvis å være den samme. Det er 

derfor mest sannsynlig at dannelsen av sjiktene i S25 har foregått over relativt 

kort tid, og at det er trekulldateringen fra sjikt 3 som ikke stemmer. Lag S37 kan 

til en viss grad belyse situasjonen. Laget lå direkte under sjikt 1/2, men også over 

sjikt 3/4, i utkanten av lag S25. Dateringene gir et tidsrom på ca. 150 år for laget, 

der man kan se for seg en tidlig, mindre intensiv bruksfase som har dannet sjikt 3 

og 4, fulgt av en kortere periode der møddingen ikke har vært i bruk, men der det 

kan ha vært noe dyrking. I denne mellomperioden, som ikke trenger å være lang, 

har noe jord (S37) lagt seg over ytterkanten av møddingen. Deretter følger en ny 

fase med aktivitet i nærområdet der avfallet blir dumpet i møddingen igjen. 

Denne aktiviteten var trolig ganske intensiv, ettersom fyllet i møddingen er svært 

rikholdig.  

De sprikende dateringene på sjikt 3 kan best forklares med forstyrrelse. Trolig 

stammer det daterte kullet fra eldre aktiviteter, for eksempel fra kokegropene øst 

for laget, der kullet har blitt blandet inn i avfallet som ble lagt på møddingen. Det 

er imidlertid også mulig, om enn mindre sannsynlig, at det er beina som 

representerer en forstyrrelse. Mikromorfologien viste en god del bioturbasjon i 

form av forstyrrelser av mark, insekter og liknende, slik at de brente beina kan ha 

blitt flyttet fra sjikt 1/2 og ned i sjikt 3/4.  

Hovedargumentene for å definere S37 som dyrkningslag og ikke kulturlag er at 

sammensetningen og utbredelsen var klart annerledes enn S25. S37 var lysere, 

mindre humøst og kullholdig enn samtlige sjikt i S25, og inneholdt svært lite 

varmepåvirkete stein og gjenstandsfunn. Det er forslagsvis tolket som et 

dyrkningslag, selv om dette ikke er avklart. S37 strekker seg vest- og nordover 

for S25, med andre ord videre oppover sletten. Det ble også gjenfunnet i noen 

grad øst for S25, men det er usikkert om laget strakte seg videre østover og har 

blitt pløyd bort, eller om det hadde begrenset omfang.  Dersom S37 faktisk var et 

dyrkningslag, vil det kunne forklare hvorfor laget ikke ble gjenfunnet i søkket der 

S25 var på sitt tykkeste. Trolig har området vært svært fuktig også tidligere, og 
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dermed lite egnet for dyrking. En annen mulig tolkning på lag S37 er at det 

stammer fra en slags avrenning eller erosjon av jord fra et aktivitetsområde noe 

høyere oppe på flaten, der kun de finere partiklene har fulgt med, ikke stein, og 

lite funn. 

Det var påfallende at den østlige og den vestlige delen av lokaliteten har så vidt 

forskjellige dateringer. Det kan se ut som om det har skjedd en forskyvning av 

aktiviteter fra øst mot vest. Den østlige delen hadde videre mindre homogene 

strukturer og dateringer, og synes således å ha vært mer sporadisk i bruk. Under 

avdekkingen ble det observert ytterligere kokegroper langs den nordlige 

feltavgrensningen i vest, der sletten fortsetter nordover. De sammenfallende 

dateringene i vest, samt ytterligere kokegroper, tyder på at dette kan ha vært et 

spesialisert kokegropfelt som har vært i jevnlig bruk innenfor en kortere 

tidsperiode. 

Lokaliteten på Soltun lå i et område som er rikt på førreformatoriske 

bosetningsspor og gravminner. Funnene fra Soltun føyer seg inn blant disse, både 

i type og datering. Hovedtyngden i eldre jernalder er særlig påtakelig. Det har 

imidlertid ikke vært mulig å knytte lokaliteten på Soltun direkte til andre kjente 

fornminner, heller ikke de registrerte gravminnene som ligger rett sør for det 

undersøkte området (ID41678). Det er nærliggende å anta at noe av aktiviteten på 

lokaliteten kan ha hatt sammenheng med gravlegging og gravriter, men ettersom 

gravminnene ikke er undersøkt foreligger det ingen dateringer som kan bekrefte 

samtidighet med strukturer i tiltaksområdet.  

Det er grunn til å tro at kulturlag S25 har ligget i tilknytning til en gård i 

romertid, i noe avstand til bosetningen, men allikevel sentralt. Funnene og 

prøveresultatene fra laget er typiske for gårdsaktivitet, og det kan antas at 

avfallsplassen for gården ikke har befunnet seg svært langt fra gårdsbygningene. 

Det er også mulig at kokegropene kan ha hatt samme relasjon til et gårdsbruk, 

men det trenger ikke dreie seg om et gårdsbruk på samme sted gjennom hele 

perioden, som tross alt dekker nesten 1800 år.  
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6 KONKLUSJON 

Utgravningen på Soltun ble gjennomført i tråd med prosjektplan. Det ble 

avdekket ca. 330 m
2
 og funnet 55 mulige strukturer. De mest markante 

kulturminnene var kokegroper fra yngre bronsealder og frem til vikingtid, men 

med hovedtyngde i eldre jernalder, og et kulturlag eller mødding der det ble gjort 

funn av store mengder keramikk, brente bein og brent leire, noe slagg og jern, 

samt andre småfunn. Dateringene tyder på en forflytning av aktiviteter innenfor 

den begrensete lokalitetsavgrensningen, fra øst i yngre bronsealder-førromersk 

jernalder, til den sentrale delen i romertid, og videre mot vest i folkevandringstid 

og vikingtid. 

Kulturlaget antas å være tilknyttet en foreløpig ikke kjent gårdsbosetning i 

nærområdet, der det i tillegg til matlagning og husdyrhold også ble bedrevet noe 

jernbearbeiding. Det er usikkert hva kokegropene skal relateres til; enkelte kan 

trolig settes i sammenheng med gravfeltet sørøst for undersøkelsesområdet, ellers 

antas det å være sannsynlig at kokegroper, groper og stolper tilhører utkanten av 

gårdsbosetning. 
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8 VEDLEGG 

8.1 STRUKTURLISTE  

 

Snr Struktur L x B D Flate Sider Bunn Beskrivelse C14-dat 

S1 
Grop / 
nedgravning 

170 x 150 38 Oval Skrå Rund 

Oval grop med mye stor stein, 165 x 150 cm, 38 cm dyp. Tydelig avgrenset i sør, noe mer uklar i 
nordvest. Ujevnt skrå sider, og noe ujevn lett rundet bunn. Fyllet var lys brungrått, og bestod av silt med 
noe leire og litt humus, litt trekull. Det var svært mye stein av varierende størrelse i gropen, fra 10-15 cm 
og opp til 80-110 cm. Steinen var ikke jevnt fordelt, det kunne i noen grad synes som den ikke opptrådte 
i midten, og det ble foreslått at det kunne dreie seg om et uvanlig stort stolpehull med skoningsstein. 
Dette anses for mulig, men ikke sannsynlig, da det ikke var tydelige fyllskifter, og ettersom strukturen 
ikke kunne relateres til andre liknende strukturer omkring. 

 

S2 Stolpehull 39 x 33  Oval   Ovalt stolpehull, 39 x 33 cm. Brungrått fyll bestående av silt med noe humus og kull.  

S3 
Grop / 
nedgravning 

100 x 82  Oval   
Oval grop, 110 x 82 cm. Uklar avgrensing i plan. Fyllet bestod av gulbrun leiret silt med litt humus, trekull 
og brent leire, enkelte stein. Noe mørkere enn undergrunnen. 

 

S4 Kokegrop 104 x 90  Oval   
Oval kokegrop med tydelig kullrand i plan, 104 x 90 cm. Fyllet var gråbrunt og bestod av silt med noe 
humus og kull, og en god del nevestore varmepåvirkete stein. 

 

S5 Kokegrop 130 x 140 24 Oval Buet Flat 
Oval kokegrop, 140 x 130 cm, 24 cm dyp. Tydelig avgrenset i plan og profil. Fyllet, lag 1, var brunt og 
bestod av silt med mye humus, litt kull og brent leire, mye varmepåvirket stein fra neve til skallestor. Lag 
2 var kullranden, som kun var synlig i profil. 

2395 ± 30 

S6 Kokegrop 61 x 34  Oval   
Tilnærmet oval bunn av kokegrop eller ildsted, 61 x 34 cm. Primært kull, i tillegg til enkelte 
varmepåvirkete stein. 

 

S7 Kokegrop 62 x 60 4 Rund Skrå Flat 
Tilnærmet rund bunn av kokegrop, 62 x 60 cm, 4 cm dyp. Bevart kullrand i bunnen, litt fyll bestående av 
silt med en del humus og kull, litt svært fragmentert varmepåvirket stein. Skåret av S8 i SV. 

 

S8 Kokegrop 85 x 77 11 Oval Buet Flat 
Oval, noe ujevn kokegrop, 85 x 77 cm, 11 cm dyp. Lag 1 bestod av gråbrun silt med noe humus og en 
del kull, samt noe varmepåvirket stein, stort sett nevestor. Lag 2 var et forholdsvis godt bevart kullag, 
godt synlig i profilet, og delvis synlig i plan. S8 skar S7 i NV. 

 

S9 Kokegrop 86 x 97 6 Oval Buet Ujevn 
Tilnærmet oval bunn av kokegrop. Fyllet, lag 1, bestod av brungrå silt med en god del humus, litt sand 
og litt trekull, samt en god del varmepåvirket stein, fra neve- til skallestor. Lag 2 var kullranden, godt 
synlig i plan og profil. 

 

S10 Kokegrop 70  Rund   
Rund kokegrop, 70 cm i diameter. En god del varmepåvirket stein, nevestor, tydelig kullrand i plan. 
Ellers silt iblandet kull og noe humus. 

 

S11 Annet 130 x 20  Ujevn   Ujevn grøft, ca. 130 x 20 cm. Lett humøs silt med litt kull.  

S12 
Grop / 
nedgravning 

60  Rund   
Rund grop, 60 cm i diameter. Fyllet inneholder silt med noe humus, litt kull, og en blanding av 
varmepåvirket og ikke-varmepåvirket stein. 
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Snr Struktur L x B D Flate Sider Bunn Beskrivelse C14-dat 

S13 Kokegrop 80 x 68 15 Oval Buet Flat 

Oval kokegrop, med buete sider og flat bunn, beliggende på grunnfjell; min. 80 cm lang, 68 cm bred, 15 
cm dyp. Fyllet (L1) bestod av leiret silt med en del kull og humus, samt en god del varmepåvirket stein 
på 15-20 cm. Under en tydelig kullrand (L2). I profil er det vanskelig å definere relasjonen mellom S13 
og S14, men i plan synes det klart at S14 skjærer S13. 

 

S14 Kokegrop 90 8 Rund Skrå Ujevn 
Rund kokegrop, 90 cm/dia, 8 cm dyp. Tilnærmet bare kullranden er bevart, med noe silt og humus 
iblandet, samt en god del varmepåvirket stein. S14 var skåret gjennom S13. 

2090 ± 30 

S15 Stolpehull 20 x 17  Oval   Mulig stolpehull, ovalt, ca. 20 x 17 cm. Fyllet bestod av silt med noe humus og litt kull.  

S16 Stolpehull 30 x 22 9 Oval Buet Rund 
Ovalt (mulig) stolpehull, 30 x 22 cm, 9 cm dypt. Buet i profil, ingen konstruksjonselementer. Fyllet bestod 
av gråbrun silt med litt sand, en del humus, enkelte små stein og litt kull. 

 

S17 
Grop / 
nedgravning 

78 x 62 15 Oval Skrå Spiss 
Tilnærmet oval grop, 78 x 62 cm, 15 cm dyp, med skrå til ujevne sider og forholdsvis spiss bunn. Ukjent 
funksjon. Fyllet bestod av mørk brun silt med noe sand, litt kull, en god del humus, litt brent leire, og litt 
småstein og grus. 

 

S18 
Grop / 
nedgravning 

120 x 60 8 Ujevn Buet Flat 
Ujevn til oval grop, 120 x 60 cm, gravd ned til grunnfjell og dybden avhenger av dette, 5-8 cm. Fyllet 
bestod av brungrå silt med en god del humus, litt sand og kull, og stedvis smuldrete brent leire. S18 ble 
skåret av S19. 

2285 ± 30 

S19 
Grop / 
nedgravning 

54 x 74 7 Ujevn Buet Flat 
Ujevn, tilnærmet rektangulær grop, ca. 74 x 54 cm, 7 cm dyp; buete sider og flat til ujevn bunn, gravd 
ned til grunnfjellet. Fyllet bestod av mørk brungrå silt med en god del humus, stedvis mye kull, noe stein 
og grus. S19 var gravd ned i både S18 og S20. 

 

S20 
Grop / 
nedgravning 

80 x 64 7 Ujevn Buet Flat 
Ujevnt oval grop, 80 x 64 cm, 7 cm dyp, med buete sider og flat bunn, i og med at den er gravd ned til 
grunnfjell. Fyllet bestod av brungrå silt med en god del humus, litt sand og kull, samt enkelte 
varmepåvirkete stein. 

 

S21 Stolpehull 21 x 20  Rund   Mulig stolpehull, ovalt, ca. 20 cm/dia. Fyllet bestod av silt med noe humus og litt kull.  

S22 Stolpehull 40 x 31  Oval   
Mulig stolpehull, ovalt i plan, 40 x 31 cm. Fyllet var gråbrunt og bestod av leiret silt med litt humus og 
trekull, enkelte mindre stein. 

 

S23 
Grop / 
nedgravning 

173 x 130  Ujevn   
Ujevn og uklart avgrenset grop, ca. 170 x 130 cm. Mye stein i overflaten, både små og store. Det virket 
å være et fyllskifte som antydet en grop, men det er også mulig at det i stedet dreier seg om en 
fragmentarisk steinpakning i overflaten. Strukturen ble ikke videre undersøkt. 

 

S24 
Grop / 
nedgravning 

100 x 50  Oval   
Trolig oval grop, gikk inn i profilet i N og ble ikke avgrenset; minst 100 x 50 cm. Fyllet bestod av leiret silt 
med litt humus og trekull, en del stein i varierende størrelse. 
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Snr Struktur L x B D Flate Sider Bunn Beskrivelse C14-dat 

S25 Kulturlag 
Min. 14 x 

11 m 
46 Ujevn   

Kulturlag med flere sjikt/faser; utstrekningen ble ikke avklart, men det dreier seg om minst 14 x 11 m, i et 
søkk i terrenget. Fire sjikt ble observert i profilbenken, av disse var de to øverste (1-2) og de to nederste 
(3-4) forholdsvis like i sammensetning, men det var allikevel mulig å skille dem. Det er imidlertid lite 
trolig at alle sjiktene finnes i hele utstrekningen på kulturlaget. Mulig dyrkningslag S37 fremkom ikke i 
profilbenken, men i profilet for S28, i lag S25s nordvestre del, var det mulig å se S37 mellom lag 1/2 og 
3/4. Her var det ikke mulig å skille ut mer enn to sjikt i S25. 1) Omrotet, brunt til mørk brunt, spettet. 
Bestod av sandig silt med en god del humus og kull, samt en del varmepåvirket stein, inklusiv noe som 
liknet på bryggestein. Virker litt kladdete. Mye gjenstandsfunn, særlig bein og keramikk, men også 
slagg. 2) Brungrått, tilsvarer kulturlaget fra registreringen. Sandig silt med litt grus, en del humus (men 
mindre enn i L1), mye kull, mye varmepåvirket stein, noe store stein fremkommer, spesielt i midtre deler. 
Funn av brent bein, keramikk, slagg mm. 3) Grått til gråbrunt. Lett siltet sand, grovere enn overliggende 
lag, litt humus, en del kull, ikke varmepåvirket stein. Noe keramikk og brente bein, mye stor stein. 4) 
Likner L3, men lysere og mer utvasket. Mye stor stein, delvis i og delvis oppå laget. 

 

S26 Annet 220 x 140 20 Ujevn   

Ujevn ansamling med stein i varierende størrelse, uklar avgrensing. Målene på ca. 220 x 140 cm er 
omtrentlige, da steinpakningen lå i et område med mye stein generelt. Først antatt å være en 
nedgravning med stein, men opprensing gav ingen klar avgrensning, og ved snitting fremkom ingen 
nedskjæring. I stedet syntes det å dreie seg om en steinpakning eller røys med stein, lagt oppå, og 
delvis nedi S37, og delvis dekket av S25 (L1-2) i vest. Steinpakningen kan for så vidt være parallell med 
de øverste lag i S25, da fyllet her syntes omblandet med S26. Det er uklart om S26 er en reel struktur, 
eller om det er en mer tilfeldig ansamling med stein i et større område med stein. Det kan dreie seg om 
rydningsaktivitet, alternativt en avgrensning av S25-området. 

 

S27 Kokegrop 150 x 140 40 Oval Buet Skrå 

Kokegrop, trolig opprinnelig oval i plan, men sørdelen var skåret av S39; minst 150 x 140 cm, 40 cm 
dyp. Tydelig avgrenset i plan og profil. Fyllet var mørk gråbrunt, og bestod av silt iblandet både leire og 
sand, en god del humus og trekull, samt stedvis rikelige mengder varmepåvirket stein, stort sett 
nevestor, men en del også større og mindre enn dette. Tydelig kullrand i bunnen, det var også her det 
var mest varmepåvirket stein. En svakere kullrand ca. halvveis opp i gropen med en liten ansamling av 
varmepåvirket stein antyder en mulig sekundær bruksfase, men fyllskiftene her er ikke tydelige. 

1565 ± 30 

S28 Kokegrop 165 x 160 22 Kvadr. Buet Flat 

Kokegropen er tilnærmet kvadratisk i plan, med avrundete hjørner, ca. 165 x 160 cm, og 22 cm dyp. 
Buete sider og flat bunn. Fyllet (L1) var brunsort og bestod av sand og silt med en god del humus og 
kull, og en del varmepåvirket stein. Lag 2 var kullaget, som var delvis synlig i plan, og veldig tydelig i 
profilet. I Ø skjærer kokegropen gjennom S25 (på tegningen representert ved lag 6/8 - tilsvarende lag 
1/2 i beskrivelsen av S25- og lag 9 - tilsvarende lag 3/4) og S37 (lag 5), mens det i V kun var S37 (lag 5) 
som var bevart. I og med at S25 ikke ble observert i dette området overhodet, kan det antas at laget 
ikke strakk seg videre vestover. S28 ble delvis skåret av gropen S38, som hadde noe diffus utstrekning, 
men som tydelig var gravd 5-10 cm ned i kokegropen i dens SV del. Store deler av kokegropen var 
gjennomhullet av dyreganger og røtter. 
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Snr Struktur L x B D Flate Sider Bunn Beskrivelse C14-dat 

S29 Kokegrop 218 x 208 32 Kvadr. Skrå Flat 

Kokegropen var tilnærmet kvadratisk med rundete hjørner i plan, hadde skrå til rette sider og flat bunn, 
218 x 208 cm, 32 cm dyp. I øverste del var et brunt fyll (L1) bestående av sandig silt med en god del 
humus og kull, og en del nevestor varmepåvirket stein. Under dette var et brunsort lag (L2), som 
inneholdt langt mer kull og varmepåvirket stein enn L1. I bunnen var L3, selve kullranden, som var 
tydelig i profil, men ikke synlig i plan. Kokegropen skar gjennom lag S37. 

1530 ± 30 

S30 Kokegrop 100 x 95  Oval   
Tilnærmet oval kokegrop, 100 x 95 cm. Fyllet i overflaten var brungrått og bestod av siltig sand med en 
god del humus og kull, samt neve- til skallestor varmepåvirket stein. 

 

S31 Avskrevet      Ansamling av kull og varmepåvirket stein i lag S25  

S32 Annet 70 x 28  Ujevn   Ujevn grøft som fortsatte inn i N-profilet, min. 70 x 28 cm. Ikke videre undersøkt.  

S33 Stolpehull 30 x 20  Oval   
Mulig stolpehull, ovalt i plan, ca. 30 x 20 cm. Fyllet var brungrått og bestod av silt med noe leire og 
humus, litt kullbiter. Strukturen ble ikke undersøkt videre. 

 

S34 Stolpehull 7 10 Rund Skrå Rund 
Staurhull, på rekke med S35 og S36. Rundt, med skrå sider og avrundet bunn, diameter 7 cm, dybde 10 
cm. Fyllet bestod av grågul leiret silt med litt humus. Tangerte vestre ytterkant på grop S1. 

 

S35 Stolpehull 5 5 Rund Rette Rund 
Staurhull, på rekke med S34 og S36. Rundt, med loddrette sider og avrundet bunn, diameter 5 cm, 
dybde 5 cm. Fyllet bestod av grågul leiret silt med litt humus. Skar S1, og derfor yngre enn denne. 

 

S36 Stolpehull 7 6 Rund Rette Rund 
Staurhull, på rekke med S34 og S35. Rundt, med loddrette sider og avrundet bunn, dybde 10 cm. Fyllet 
bestod av grågul leiret silt med litt humus. Skar S1, og derfor yngre enn denne. 

 

S37 Kulturlag   Ujevn   

Kulturlag eller dyrkningslag, lys brunt med islag av grått, bestående av sandig silt med noe humus, litt 
trekull, litt brent leire, noe grus og varmepåvirket stein. Laget var tykt og tydelig i vestlig del av feltet, og 
ble dokumentert under snitting av flere kokegroper som var gravd gjennom laget. I et av snittene var det 
også tydelig at lag S25 lå over S37, mens det under S37 var et grått sandlag med noe kull og humus. 
Det er mulig dette grå sandlaget kan være bunnlagene (3 og 4) innenfor kulturlagsområde S25, men 
dette er ikke avklart. I så fall vil det bety at lag S37 har kommet til mellom deponeringen av lag 3-4 i 
S25, og en senere deponering av lag 1-2 i S25. Lag S37 er ikke synlig i profilbenken gjennom S25, men 
derimot synes det å dukke opp under steinpakningen S26 i NØ, og det er derfor mulig at laget har hatt 
større utstrekning. 

 

S38 
Grop / 
nedgravning 

240 x 100 12 Oval Skrå Ujevn 
Ovalt til ujevn grop, med skrå sider og ujevn, men delvis flat bunn, 240 x 100 cm, 12 cm dyp. Fyllet 
bestod av siltig sand med en del humus, trekull, enkelte varmepåvirkete stein. Litt oppsmuldret brent 
leire. Lå delvis over og/eller skar S28 og S37. 

 

S39 Kokegrop 185 x 140 48 Ujevn Buet Rund 

Kokegrop, ujevn i plan, ca. 185 x 140 cm, 48 cm dyp. Øverst er et fyll (L1) bestående av brun silt med 
mye humus, litt trekull og enkelte varmepåvirkete stein. Under var et fyll (L2) som bestod av brunsort silt 
med noe sand, en god del humus og trekull, og en del varmepåvirket stein, mest nevestor, men også 
noe opp til skallestor. Strukturens funksjon er noe uklar, men tolkes forslagsvis som at L2 representerer 
en kokegrop som har blitt nesten fullstendig tømt og omrotet, mens L1 er senere fyllag, i mange sjikt. 
Det kan virke som strukturen etter tømming har blitt stående åpen, og det har gradvis fylt seg opp med 
materiale som har blitt vasket ned i gropen. Strukturen skjærer gjennom S37, og i Ø også gjennom S25 i 
to omganger. 
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Snr Struktur L x B D Flate Sider Bunn Beskrivelse C14-dat 

S40 Kokegrop 230 x 200 18 Oval Buet Flat 

Kokegrop, trolig oval i plan, med buete sider og flat bunn. Ikke erkjent i plan, men ble delvis formgravd 
som del av profilbenken gjennom kulturlag S25. Kokegropen er forholdsvis stor, opp til 230 cm bred i 
profilet, men full utstrekning er ukjent. Den har en tydelig kullrand i bunnen og langs sidene (lag III), 
mens fyllet (II) består av mørk gråbrun humøs sandet silt med en god del trekull og varmepåvirket stein. 
Videre er det en nedgravning (I) med silt og humus sentralt i kokegropen; denne liknet matjorden og 
syntes moderne, og tolkes forslagsvis som en moderne forstyrrelse. 

1760 ± 30 

S41 
Grop / 
nedgravning 

 30 Oval Buet  
Grop med ukjent funksjon, ikke erkjent i plan. Delvis formgravd under jobbing med profilsjakten gjennom 
S25. Det øverste laget IB bestod av gulbrun silt med litt humus og kull, mens lag 2 bestod av mørk brun 
sandig silt med mye humus og kull, samt enkelte varmepåvirkete stein. 

 

S42 Stolpehull   Rekt.   
Mulig stolpehull, erkjent langs østsiden av profilbenken gjennom S25, og under dette da laget ble 
fjernet. Ujevnt rektangulært, ca. 65 x 40 cm. Det mørk brungrå fyllet inneholdt silt, humus og noe kull. 

 

S43 Avskrevet        

S44 
Grop / 
nedgravning 

 18  Skrå  
Erkjent i SV-hjørne av prøvestikk 58x/50y. Fyllet består av silt med litt leire og grus, noe humus, enkelte 
kullbiter. Tydelig i plan, men utflytende mot bunnen, og det er uklart om den var gravd gjennom lag 3/4 i 
S25, eller om den kun skar gjennom lag 1/2. Slakt skrånende sider, ukjent i plan og bunn. 

 

S45 Kokegrop   Oval   
Kokegrop, funnet under fjerning av kulturlag S25. Ukjent relasjon til S25. Trolig rund-oval, diameter ca. 
50 cm. 

 

S46 Kokegrop   Oval   
Kokegrop, funnet under fjerning av kulturlag S25. Ukjent relasjon til S25. Trolig rund-oval, største mål 
ca. 150 cm. 

 

S47 Kokegrop   Oval   
Kokegrop, funnet under fjerning av kulturlag S25. Ukjent relasjon til S25. Trolig rund-oval, største mål 
ca. 150 cm. 

 

S48 Kokegrop   Oval   
Kokegrop, funnet under fjerning av kulturlag S25. Ukjent relasjon til S25. Trolig rund-oval, største mål 
ca. 50 cm. 

 

S49 Stolpehull   Oval   
Mulig stolpehull, funnet under fjerning av kulturlag S25. Ukjent relasjon til S25. Trolig rund-ovalt, største 
mål ca. 50 cm. 

 

S50 Avskrevet      Identisk med S42  

S51 Stolpehull   Oval   
Mulig stolpehull, funnet under fjerning av kulturlag S25. Ukjent relasjon til S25. Trolig rund-ovalt, største 
mål ca. 50 cm. 

 

S52 Stolpehull   Oval   
Mulig stolpehull, funnet under fjerning av kulturlag S25. Ukjent relasjon til S25. Trolig rund-ovalt, største 
mål ca. 50 cm. 

 

S53 Stolpehull   Oval   
Mulig stolpehull, funnet under fjerning av kulturlag S25. Ukjent relasjon til S25. Trolig rund-ovalt, største 
mål ca. 50 cm. 

 

S54 Stolpehull   Oval   
Mulig stolpehull, funnet under fjerning av kulturlag S25. Ukjent relasjon til S25. Trolig rund-ovalt, største 
mål ca. 50 cm. 

 

S55 Annet   Ujevn   
Grøft, funnet under fjerning av kulturlag S25. Ukjent relasjon til S25. Avlang, ujevn form, maks. 2 m lang 
og 0,5 m bred. 
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8.2 FUNN OG PRØVER 

8.2.1 FUNNLISTE/TILVEKSTTEKST C58303 

C58303/1-106  

Boplassfunn fra yngre bronsealder/førromersk 

jernalder/romertid/folkevandringstid/vikingtid fra SOLTUN av PYT (39/42), 

VESTBY K., AKERSHUS.  

 

1) To ukjente gjenstander av jern, vekt 17,93 g. Kan tilhøre nagler e.l. Fra 

kulturlag S25, sjikt 1, rute 52x/52y sv.  

2) To fragmenter av jern, vekt 0,43 g. Fra kulturlag S25, sjikt 2, rute 60x/58y.  

3) To fragmenter av jern, vekt 1,85 g. Fra kulturlag S25, sjikt 3, rute 56x/52y sv.  

4) Tre fragmenter av jern, vekt 11,6 g. Ett av fragmentene kan være et 

naglehode. Funnet i kokegrop S40, lag 1, rute 57x/52y sv.  

5) To fragmenter av jern, vekt 26,74 g. En avlang gjenstand, fortykket i begge 

ender, mulig nagle; det andre er et fragment av en tykk ring. Fra kokegrop S40, 

lag 2, rute 57x/52y nv.  

6) To skår av keramikkar, vekt. 4,58 g. Stl. 3,2 cm; stb. 2,1 cm; stt. 0,5 cm. Fra 

grop S1.  

7) Et bukskår av keramikkar, vekt 22,84 g. Stl. 5,2 cm, stb. 4,2 cm, stt. 0,9 cm. 

Fra kokegrop S5.  

8) 76 skår fra minst 5 keramikkar, total vekt 120 g. Fem godstyper ble utskilt: 

Det var 18 bukskår, inkludert to med negledekor i minst 2 rader, i gods 1; stl. 4,3 

cm, stb. 3,4 cm, stt. 0,6 cm. Fem skår var i gods 3, hvorav to randskår og ett 

bunnskår, videre et bukskår med overgang mellom skulder og buk; stl. 3,2 cm, 

stb. 2,7 cm, stt. 0,5 cm. Form som Rygh 361. Ytterligere 27 skår var i gods 4, 

blant dem to randskår; stl. 2,5 cm, stb. 2,4 cm, stt. 0,5 cm. Form som Rygh 361. 

Det var 17 skår i gods 5, herunder ett randskår; stl. 2,3 cm, stb. 1,6 cm, stt. 0,5 

cm. Ni skår var i gods 6, hvorav fire randskår; stl. 2,1 cm, stb. 2,0 cm, stt. 0,4 cm. 

Fra profilbenk gjennom kulturlag S25, sjikt 1.  

9) 96 skår fra minst 6 keramikkar, vekt 235 g. Seks godstyper ble utskilt: Det 

var 28 skår i gods 1, inkludert ett med utsvunget rand og ett med hulkiledekor i 

form av to linjer som krysset hverandre vinkelrett; stl. 4,5 cm, stb. 2,7 cm, stt. 0,7 

cm. Tre skår var i gods 2; stl. 2,4 cm, stb. 2,1 cm, stt. 0,5 cm. 39 skår var i gods 

4, hvorav sju skår fra lett utsvunget rand, og ti skår fra hank og buk som hørte 

sammen. Buken hadde dekor med diagonale og horisontale innrissete linjer og et 

rundt stempel. Stl. 5,2 cm, stb. 3,5 cm, stt. 0,4 cm. Som Rygh 361. Det ble funnet 

15 skår i gods 5; stl. 3,5 cm, stb. 2,7 cm, stt. 0,6 cm. Tre skår var i gods 6; stl. 2,8 

cm, stb. 2,0 cm, stt. 0,2 cm. Ytterligere åtte skår, inkludert ett randskår, var ikke 

mulige å godsbestemme. Fra profilbenk gjennom kulturlag S25, sjikt 2.  

10) 75 skår fra minst tre keramikkar, vekt 122 g. Skårene fordelte seg på tre 

godstyper: Det var 45 skår av gods 1, herunder to randskår og ett med en innrisset 

linje; stl. 3,5 cm, stb. 2,7 cm, stt. 0,4 cm. 18 skår var i gods 2, inkludert ett 

bunnskår; stl. 4,5 cm, stb. 3,3 cm, stt. 0,4 cm. Videre var det 12 skår i gods 6, 

hvorav to med innrisset linjedekor; stl. 2,2 cm, stb. 1,0 cm, stt. 0,3 cm. Fra 

profilbenk gjennom kulturlag S25, sjikt 3.  

11) 43 skår fra minst tre keramikkar, vekt 90 g. Skårene fordelte seg på tre 

godstyper: Det var 11 skår i gods 1; stl. 4,2 cm, stb. 3,9 cm, stt. 0,5 cm. 13 skår 

var i gods 3, inkludert ett randskår og en hank; stl. 3,1 cm, stb. 2,8 cm, stt. 0,9 
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cm. Videre var det 12 skår i gods 5; stl. 2,3 cm, stb. 1,2 cm, stt. 0,4 cm. Sju skår 

var ikke mulige å godsbestemme. Fra profilbenk gjennom kulturlag S25, sjikt 4.  

12) 21 skår fra minst fire keramikkar, vekt 112 g. Skårene fordelte seg på fire 

godstyper: Det var fem skår i gods 1, inkludert tre med negledekor; stl. 6,5 cm, 

stb. 4,0 cm, stt. 0,7 cm. To skår var i gods 2; stl. 2,7 cm, stb. 2,3 cm, stt. 0,7 cm. 

Seks skår var i gods 4, inkludert tre randskår; stl. 3,3 cm, stb. 2,5 cm, stt. 0,5 cm. 

Videre var det åtte skår i gods 5, hvorav tre med innrisset linjedekor; stl. 1,5 cm, 

stb. 1,4 cm, stt. 0,5 cm. Fra overflaten av kulturlag S25, trolig sjikt 1 og 2.  

13) 57 skår fra minst fire keramikkar, vekt 96 g. Skårene fordelte seg på fire 

godstyper: Det var 23 skår i gods 1, inkludert ett randskår; stl. 3,0 cm, stb. 1,7 

cm, stt. 0,6 cm. To skår var i gods 2; stl. 3,4 cm, stb. 2,0 cm, stt. 0,5 cm. 11 skår 

var i gods 4, inkludert ett randskår; stl. 2,7 cm, stb. 2,0 cm, stt. 0,4 cm. Det var 18 

skår i gods 5, hvorav ett randskår; stl. 3,2 cm, stb. 2,5 cm, stt. 0,5 cm. Det var 

ikke mulig å godsbestemme de siste tre skårene. Fra kulturlag S25, 60x/58y, alle 

sjikt.  

14) 33 skår fra minst fire keramikkar, vekt 115 g. Skårene fordelte seg på fire 

godstyper: Det var 14 skår i gods 1, inkludert ett randskår; stl. 3,8 cm, stb. 3,7 

cm, stt. 0,6 cm. Åtte skår var i gods 4, inkludert to randskår; stl. 3,0 cm, stb. 2,4 

cm, stt. 0,4 cm. To skår var i gods 5; stl. 2,8 cm, stb. 2,1 cm, stt. 0,4 cm. Ni skår 

var ikke mulig å godsbestemme; to av disse var randskår, og seks hadde innrisset 

linjedekor. Funnet under Akershus fylkeskommunes registrering i 2007. Fra 

kulturlag S25 (opprinnelig registrert som F8 og F10).  

15) Ett skår fra keramikkar, vekt 1 g. Skåret er trolig i gods 4; stl. 1,6 cm, stb. 

0,8 cm, stt. 0,4 cm. Fra S31.  

16) To skår fra keramikkar, vekt 2,64 g. Skårene er i gods 5, stl. 1,8 cm, stb. 1,7 

cm, stt. 0,4 cm. Fra lag S37.  

17) 24 skår fra minst tre keramikkar, vekt 64 g. Skårene fordelte seg på tre 

godstyper: Det var fem skår av gods 1, hvorav ett med korte, vertikale hakk, 

kanskje laget med negl, og ett skår med rester av en bred hulkil; stl. 4,1 cm, stb. 

3,3 cm, stt. 0,8 cm. Åtte skår var i gods 4, inkludert ett randskår og ett skår fra 

hankefestet, det sistnevnte med skråstilt strekdekor og en stemplet sirkel under; 

stl. 2,7 cm, stb. 2,4 cm, stt. 0,3 cm. Trolig som Rygh 361. Videre var det elleve 

skår i gods 5, inkludert ett randskår med brede skråstilte hakk i randen; stl. 4,6 

cm, stb. 3,8 cm, stt. 0,5 cm. Fra kokegrop S40, lag 2.  

18) 14 skår fra minst to keramikkar, vekt 8 g. Skårene fordelte seg på to 

godstyper: Det var fire skår i gods 1; stl. 2,8 cm, stb. 2,4 cm, stt. 0,4 cm. Tre skår 

var i gods 6, inkludert ett randskår; stl. 1,5 cm, stb. 1,1 cm, stt. 0,2 cm. Sju skår 

var ikke mulig å godsbestemme. Fra kokegrop S40, L3.  

19) To skår fra keramikkar, vekt 1 g. Trolig gods 1; stl. 1,7 cm, stb. 1,0 cm. Fra 

kokegrop S40, lag 3.  

20) Ett skår fra keramikkar, vekt 7,27 g. Trolig gods 1; stl. 3,1 cm, stb. 2,2 cm, 

stt. 0,7 cm. Løsfunn fra Akershus fylkeskommunes registrering av lokaliteten i 

2007.  

21) Ett fragment av brent leire, vekt 2,36 g. Fra grop S17.  

22) Tre fragmenter av brent leire, vekt 22,93 g. Fragmentene har rundete flater, 

og kan ha vært f.eks. ovnsforing. Fra profilbenk gjennom kulturlag S25, sjikt 2.  

23) 40 fragmenter av brent leire, vekt 20,62 g. Fra profilbenk gjennom kulturlag 

S25, sjikt 3.  
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24) 9 fragmenter av brent leire, vekt 7,27 g. Fra profilbenk gjennom kulturlag 

S25, sjikt 4.  

25) Ett fragment av brent leire, vekt 11,91 g. Fragmentet har bevarte flater som 

tyder på en rundet form, med ett hakk - foring for blåsebelg? Fra profilbenk 

gjennom kulturlag S25, sjikt 3.  

26) To fragmenter av brent leire, vekt 2,25 g. Fra kokegrop S39.  

27) 13 fragmenter av brent leire, vekt 28,74 g. To sammenhørende fragmenter 

synes å danne en flat bunn med noe vegg. Fra kokegrop S40, lag 2.  

28) 3 fragmenter av brent leire, vekt 2,37 g. Fra kokegrop S40, lag 3.  

29) Ett fragment av slagg med brent leire, vekt 0,73 g. Fra grop S17.  

30) Fem fragmenter av slagg med brent leire, vekt 8,04 g. Fra profilbenk 

gjennom kulturlag S25, sjikt 1.  

31) Ett fragment av slagg med brent leire, vekt 2,66 g. Fra profilbenk gjennom 

kulturlag S25, sjikt 2.  

32) Ett fragment av slagg, vekt 0,44 g. Fra grop S38.  

33) 10 fragmenter av slagg med brent leire, vekt 1,84 g. Fra kokegrop S39, ett 

fragment fra lag 1, øvrige 9 fra lag 2.  

34) Fire fragmenter av slagg med brent leire, vekt 5,67 g. Fra kokegrop S40, lag 

1.  

35) Ett fragment av flint. Mulig ildflint; stl. 1,8 cm, stb. 1,8 cm, stt. 0,6 cm. Fra 

profilbenk gjennom kulturlag S25, sjikt 4, 59x/52y sv.  

36) Fragment av mulig hengebryne av stein. Usikker identifisering, alternative 

tolkninger kan være vevtyngde eller fiskesøkke. Nedre del er brukket av, mens 

øvre del med hull til feste er bevart. Gjenstanden har trolig vært tilnærmet 

dråpeformet, og er laget i en forholdsvis grov bergartstype; stl. 3,3 cm, B. 2,2 cm, 

T. 1,4 cm. Fra profilbenk gjennom kulturlag S25, sjikt 1, 54x/52y sv.  

37) Fragment av mulig bryne i stein, vekt 243,5 cm. Brynet synes å kunne ha 

vært knokkelformet, der kun den ene halvdelen er bevart, med et brudd på det 

smaleste punktet. Samtlige sideflater er glatte og synes å ha vært i bruk. To av 

sidene har i tillegg kortere søkk som kan stamme fra sliping av små kniver, syler, 

nåler el. Brynet er laget av svært finkornet stein, stl. 4,5 cm, B. 4,5 cm, T. 3,4 cm. 

Fra profilbenk gjennom kulturlag S25, sjikt 2-3, 57x/52y sv.  

38) Ildslagningsstein av antatt kvarts. Steinen er rundoval, men ca. 1/4 av 

overflaten er slått av; L. 8,3 cm, B. 7,3 cm, T. 5,2 cm. Den bevarte flaten har 

knusningsspor. Ildslagningssteinen hadde blitt gjenbrukt i en kokegrop. Fra 

kokegrop S27.  

39) Fragment av kam av brent bein og jern, vekt 0,27 g. Fragmentet har bevart en 

liten bit av håndtaket og rester av fire tenner, samt en liten jernnagle som trolig 

har festet nok en beinplate til kammen; stl. 1,6 cm, stb. 1,3 cm, stt. 0,3 cm. Fra 

profilbenk gjennom kulturlag S25, sjikt 1/2.  

40) Fire fragmenter av brent bein, vekt 0,94 g. Fra grop S18.  

41) 490 fragmenter av brent bein, vekt 84,61 g. Beina har blitt analysert av Ylva 

Bäckström (SAU) til primært pattedyr, samt ett beinfragment som kan være fra 

fugl. Et utvalg på 2,6 g er datert til 1720±35 BP, kal. 260-395 e.Kr. (TRa-3926). 

Fra profilbenk gjennom kulturlag S25, sjikt 1.  

42) 559 fragmenter av brent bein, vekt 101,7 g. Beina har blitt analysert av Ylva 

Bäckström (SAU) til pattedyr. Fra profilbenk gjennom kulturlag S25, sjikt 2.  
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43) 73 fragmenter av brent bein, vekt 11,8 g. Beina har blitt analysert av Ylva 

Bäckström (SAU) til pattedyr. Et utvalg på 1,1 g er datert til 1720±30 BP, kal. 

260-390 e.Kr. (TRa-3926). Fra profilbenk gjennom kulturlag S25, sjikt 3.  

44) 10 fragmenter av brent bein, vekt 2,2 g. Beina har blitt analysert av Ylva 

Bäckström (SAU) til pattedyr. Fra profilbenk gjennom kulturlag S25, sjikt 4.  

45) 80 fragmenter av brent bein, vekt 29,93 g. Fra kulturlag S25, opprensing, 

prøveruter o.l.  

46) Minst 60 fragmenter av brent bein, vekt 32,52 g. Fra kulturlag S25 (tidl. 

F8/F10), tatt inn under Akershus fylkeskommunes registrering i 2007.  

47) To fragmenter av brent bein, vekt 1,11 g. Fra steinpakning S26.  

48) Omtrent 25 fragmenter av brent bein, vekt 3,1 g. Fra stein- og kullansamling 

S31.  

49) Fragment av brent bein, vekt 0,5 g. Fra grop S38.  

50) Fragment av brent bein, vekt 0,35 g. Fra kokegrop S39.  

51) 11 fragmenter av brent bein, vekt 2,68 g. Fra kokegrop S40, lag 1.  

52) Minst 50 fragmenter av brent bein, vekt 23,73 g. Fra kokegrop S40, lag 2.  

53) 5 fragmenter av brent bein, vekt 0,2 g. Fra kokegrop S40, lag 3.  

54) 5 fragmenter av brent bein, vekt 0,23 g. Fra grop S41.  

55) 3 fragmenter av brent bein, vekt 0,5 g. Fra grop S44.  

56) 10 fragmenter av brent bein, vekt 1,35 g. Fra kokegrop F9, tatt inn under 

Akershus fylkeskommunes registrering i 2007.  

 

Prøver, kull 

57-82) 26 kullprøver fra kokegroper, groper, stolpehull og kulturlag. 14 prøver 

ble vedartsbestemt, av disse ble 10 prøver også radiologisk datert:  

57) Vekt: 0,5 g. 16 biter ble vedartsbestemt. Av disse var 8 bjørk, 1 furu og 7 eik 

0,1 g av bjørk er datert til 2480 ± 45 BP, kal. 770-425 f.Kr. (TRa-3421). Fra grop 

S1.  

58) Vekt: 1,4 g. 37 biter ble vedartsbestemt. Av disse var 3 bjørk og 30 eik 0,05 g 

av bjørk er datert til 2395 ± 30 BP, kal. 475-400 f.Kr. (TRa-3419). Fra kokegrop 

S5.  

61) Vekt: 1,7 g. 30 biter ble vedartsbestemt. Av disse var 27 bjørk og 3 eik. Fra 

kokegrop S9.  

62) Vekt: 4,9 g. 40 biter ble vedartsbestemt. Av disse var 10 bjørk og 30 eik. Fra 

kokegrop S13.  

63) Vekt: 6,5 g. 36 biter ble vedartsbestemt. Av disse var 27 bjørk og 9 ask. 1,9 g 

av bjørk er datert til 2090 ± 30 BP, kal. 155-45 f.Kr. (TRa-3416). Fra kokegrop 

S14.  

64) Vekt: 1,2 g. 30 biter ble vedartsbestemt. Av disse var 11 bjørk, 16 furu og 3 

eik. 0,2 g av bjørk er datert til 2285 ± 30 BP, kal. 390-265 f.Kr. (TRa-3415). Fra 

grop S18.  

68) Vekt: 0,8 g. 17 biter ble vedartsbestemt. Av disse var 11 bjørk, 1 furu og 5 

eik. 0,5 g av bjørk er datert til 1730 ± 30 BP, kal. 255-385 e.Kr. (TRa-3423). Fra 

profilbenk gjennom kulturlag S25, sjikt 1.  

70) Vekt: 1,1 g. 17 biter ble vedartsbestemt. Av disse var 3 bjørk, 2 furu og 12 

eik. 0,1 g av bjørk er datert til 2140 ± 30 BP, kal. 195-110 f.Kr. (TRa-3424). Fra 

kulturlag S25, sjikt 3.  
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72) Vekt: 5,2 g. 40 biter ble vedartsbestemt. Av disse var 40 eik. 1,2 g av eik er 

datert til 1565 ± 30 BP, kal. 440-545 e.Kr. (TRa-3418). Fra kokegrop S27.  

74) Vekt: 6,4 g. 40 biter ble vedartsbestemt, alle var eik. 1,7 g av eik er datert til 

1530 ± 30 BP, kal. 535-595 e.Kr. (TRa-3417). Fra kokegrop S29.  

75) Vekt: 1,0 g. 19 biter ble vedartsbestemt. Av disse var 12 bjørk, 2 hassel, 1 ask 

og 4 eik. Fra grop S38.  

76) Vekt: 0,2 g. 40 biter ble vedartsbestemt. Av disse var 32 bjørk, 5 furu og 3 

eik. Fra kokegrop S39, L1.  

77) Vekt: 1,2 g. 19 biter ble vedartsbestemt. Av disse var 12 bjørk, 2 hassel, 1 ask 

og 4 eik. 0,5 g av bjørk er datert til 1060 ± 30 BP, kal. 975-1015 e.Kr. (TRa-

3422). Fra kokegrop S39, L2.  

78) Vekt: 1,5 g. 40 biter ble vedartsbestemt. Av disse var 32 bjørk, 5 furu og 3 

eik. 0,9 g av bjørk er datert til 1760 ± 30 BP, kal. 245-335 e.Kr. (TRa-3420). Fra 

kokegrop S40, L2.  

81) Vekt: 1 g. 28 biter ble vedartsbestemt, alle var eik. Fra kokegrop S48.  

82) Vekt: 0,1 g. 6 biter ble vedartsbestemt. Av disse var 5 bjørk og 1 eik. Fra 

stolpehull S50.  

83-91) 9 kullprøver fra kokegroper, ildsted og kulturlag. Ingen av prøvene ble 

vedartsbestemt eller radiologisk datert. Uttatt under Akershus fylkeskommunes 

registrering i 2007.  

 

Prøver, makro 

92-102) 11 makrofossilprøver. 4 prøver ble analysert ved Natur og Kultur: 

92) Prøven inneholdt noe trekull. KP16 uttatt. Fra grop S1.  

94) Analysert ved Natur og Kultur. Prøven inneholdt mye trekull, 3 fragmenter 

brent bein, 1 fragment brent leire. KP21 uttatt. Fra kulturlag S25, sjikt 1.  

96) Analysert ved Natur og Kultur. Prøven inneholdt en god del trekull, 2 

fragmenter av brent bein, 2 byggkorn. KP23 uttatt. Fra kulturlag S25, sjikt 3.  

100) Analysert ved Natur og Kultur. Prøven inneholdt en god del trekull, 2 

fragmenter brent bein, 1 fragment brent leire. KP20 uttatt. Fra kokegrop S39, L2.  

 

103) Prøve, pollen. Pollenserie 1, prøve A-E. Prøvene er kassert.  

104) Prøve, jordmikromorfologi. Analysert. Fra profilbenk gjennom kulturlag 

S25, prøven dekker sjikt 1 og 2. Prøven er forbrukt ved analyse.  

105) Prøve, jordmikromorfologi. Analysert. Fra profilbenk gjennom kulturlag 

S25, prøven dekker sjikt 2 og 3. Prøven er forbrukt ved analyse.  

106) Prøve, jordmikromorfologi. Fra profilbenk gjennom kulturlag S25, prøven 

dekker sjikt 3 og 4. Prøven er kassert.  

 

Funnomstendighet: Funn fra arkeologisk utgravning av bosetningsspor på Soltun 

av Pyt, 39/42. Undersøkelsen ble foretatt i forbindelse med omregulering av 

planområdet til boligformål. Akershus fylkeskommune påviste bosetningsspor 

under registrering i september 2006 og april 2007 (Johannessen 2007). 

Utgravningene ble utført i perioden 9.-31.5.2011. Det ble åpnet et område på ca. 

330 m
2
 ved at matjordlaget ble fjernet med gravemaskin. Det fremkom 

kokegroper, groper, stolpehull, kulturlag/mødding, samt et mulig dyrkningslag. 

De avdekkete strukturer og lag ble digitalt innmålt, og et utvalg ble snittet og 

dokumentert. Kjøkkenmøddingen ble gravd i ruter og lag, og dokumentert i et 
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tverrgående profil. Det ble gjort funn av keramikk, brente bein, jern, slagg, 

hengebryner mm. Det ble tatt ut kull- og/eller makrofossilprøver fra alle snittete 

kokegroper og fra et utvalg andre snittete strukturer (til sammen 26 kullprøver og 

11 makroprøver). Fra profilet ble det i tillegg til kull- og makrofossilprøver også 

tatt ut en pollenserie à 5 prøver og tre mikromorfologiprøver. 14 kullprøver har 

blitt vedartsbestemt av Helge I. Høeg; 10 av disse ble datert ved Laboratoriet for 

radiologisk datering, NTNU (DF-4451). Videre har det blitt datert brent bein fra 

to kontekster. Fire makrofossilprøver ble analysert av Annine Moltsen ved Natur 

og Kultur. To mikromorfologiprøver ble analysert av Ian R. Macphail og Johan 

Linderholm (University College London/University of Umeå). Brente bein fra 

fire kontekster ble analysert av Ylva Bäckström ved SAU. Alle analyserapporter 

finnes i utgravningsrapporten (Wenn og Bukkemoen 2012). Det ble forslagsvis 

utskilt seks godstyper blant keramikkfunnene, nærmere beskrivelser av disse 

finnes i utgravningsrapporten (Wenn og Bukkemoen 2012). 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger direkte øst for Galbyveien, og ca. 30 m 

NNV for hovedhuset på Frydenlund, 39/6, videre ca. 215 m SSØ for tunet på 

Vernhus, 39/1.  

Kartreferanse: ØK, CN 038-5-2. Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6610620, 

Ø: 595402.  

LokalitetsID: 100886.  

Litteratur:  

Wenn, C. C. og G. B. Bukkemoen, 15.10.2012, Rapport fra arkeologisk 

utgravning. Bosetningsspor og kulturlag fra yngre bronsealder, eldre jernalder 

og yngre jernalder. Soltun av Pyt, 39/42, Vestby, Akershus. Upubl. 

utgravningsrapport, Top.ark. Kulturhistorisk museum, Oslo. 

Johannessen, L., 14.05.2007, Rapport fra registrering av automatisk fredete 

kulturminner i forbindelse med tiltak på gbnr. 39/42 «Soltun» i Vestby 

kommune, Akershus fylke.  

Litteratur: Rygh, O. 1885: Norske Oldsager. Cammermeyer.  

 



39/42, Vestby kommune              08/12327 

 48 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

8.2.2 KULLPRØVER OG ANDRE DATERINGER, DF-4504 

Vedart som er sendt til radiologisk datering er kursivert. 

KPnr C-nr. Snr 
NTNU 

Lab.nr. 
Kontekst Gram Treslag C14-datering 

KP1 C58303/59 S7  Kokegrop 1,2   

KP2 C58303/60 S8  Kokegrop 1,6   

KP3 
C58303/61 

S9  Kokegrop 1,7 
27 bjørk 
3 eik 

 

KP4 
C58303/64 

S18 TRa-3415 Grop 1,2 

11 bjørk 

16 furu 
3 eik 

2285 ± 30 BP 
kal. 390-265 f.Kr. 

KP5 C58303/66 S19  Grop 1,7   

KP6 C58303/67 S20  Grop 0,8   

KP7 
C58303/62 

S13  Kokegrop 4,9 
10 bjørk 
30 eik 

 

KP8 
C58303/63 

S14 TRa-3416 Kokegrop 6,5 
27 bjørk 
9 ask 

2090 ± 30 BP 
kal. 155-45 f.Kr. 

KP9 
C58303/73 S28, 

L2 
 Kokegrop 3,8   

KP10 
C58303/74 

S29 TRa-3417 Kokegrop 6,4 40 eik 
1530 ± 30 BP 

kal. 535-595 e.Kr. 

KP11 
C58303/72 

S27 TRa-3418 Kokegrop 5,2 
23 bjørk 
7 hegg 
10 eik 

1565 ± 30 BP 
kal. 440-545 e.Kr. 

KP12 
C58303/58 

S5 TRa-3419 Kokegrop 1,4 
3 bjørk 

30 eik 
2395 ± 30 BP 

kal. 475-400 f.Kr. 

KP13 
C58303/78 

S40, 
L2 

TRa-3420 Kokegrop 1,5 
32 bjørk 
5 furu 
3 eik 

1760 ± 30 BP 
kal. 245-335 e.Kr. 

KP14 C58303/81 S48  Kokegrop 1 28 eik  

KP15 C58303/80 S40B  Kokegrop 5,2   

KP16 
C58303/57 

S1 TRa-3421 Grop 0,5 
8 bjørk 
1 furu 
7 eik 

2480 ± 45 BP 
kal. 770-425 f.Kr. 

KP17 C58303/75 S38  Grop 1   

KP18 C58303/65 S18  Grop 2,5   

KP19 
C58303/76 S39, 

L1 
 Kokegrop 0,2   

KP20 

C58303/77 
S39, 
L2 

TRa-3422 Kokegrop 1,2 

12 bjørk 
2 hassel 
1 ask 
4 eik 

1060 ± 30 BP 
kal. 975-1015 e.Kr. 

KP21 
C58303/68 

S25, 
L1 

TRa-3423 Kulturlag 0,8 

11 bjørk 

1 furu 
5 eik 

1730 ± 30 BP 
kal. 255-385 e.Kr. 

KP22 
C58303/69 S25, 

L2 
 Kulturlag 1,7   

KP23 
C58303/70 

S25, 
L3 

TRa-3424 Kulturlag 1,1 
3 bjørk 
2 furu 
12 eik 

2140 ± 30 BP 
kal. 195-110 f.Kr. 

KP24 
C58303/71 S25, 

L4 
 Kulturlag 1,5   

KP25 
C58303/79 S40, 

L3 
 Kokegrop 0,7   

KP26 
C58303/82 

S50  Stolpehull 0,1 
5 bjørk 
1 eik 

 

 
 

      

- 
C58303/42 S25, 

L1 
TRa-3925 Kulturlag 2,6 

Brent 
bein 

1720 ± 35 BP 
kal. 260-395 e.Kr. 

- 
C58303/44 S25, 

L3 
TRa-3926 Kulturlag 1,1 

Brent 
bein 

1720 ± 30 BP 
kal. 260-390 e.Kr. 
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Kullprøver fra Akershus fylkeskommunes registrering 

C58303/83 Prøve, kull. Vekt: 15,07 g. Fra kokegrop F5 

C58303/84 Prøve, kull. Vekt: 15,21 g. Fra ildsted F6 

C58303/85 Prøve, kull. Vekt: 3,01 g. Fra kokegrop F7 

C58303/86 Prøve, kull. Vekt: 7,17 g. Fra kulturlag F8-1 

C58303/87 Prøve, kull. Vekt: 10,65 g. Fra kulturlag F8-2 

C58303/88 Prøve, kull. Vekt: 15,59 g. Fra kokegrop F9 

C58303/89 Prøve, kull. Vekt: 6,37 g. Fra kulturlag F10-1 

C58303/90 Prøve, kull. Vekt: 11,50 g. Fra kulturlag F10-2 

C58303/91 Prøve, kull. Vekt: 25,10 g. Fra kulturlag F10-3 

 
 

 
 
 



39/42, Vestby kommune              08/12327 

 50 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

8.2.3 MAKROFOSSILPRØVER 

Prøvenr C-nr Snr Kontekst Liter Grid Kommentar Analyse 

MP1 C58303/92 S1  Grop 1,5  Kull uttatt, 
KP16 

Analysert ved NOK 

MP2 C58303/98 S38, Grop 1,5  Kull uttatt, 
KP17 

Nei 

MP3 C58303/93 S18  Grop 2  Kull uttatt, 
KP18 

Nei 

MP4 C58303/99 S39, L1 Kokegrop? 1,5  Kull uttatt, 
KP19 

Nei 

MP5 C58303/100 S39, L2 Kokegrop? 1,5  Kull uttatt, 
KP20 

Analysert ved NOK 

MP6 C58303/94 S25, L1  Kulturlag 1,8 55/52y Kull uttatt, 
KP21 

Analysert ved NOK 

MP7 C58303/95 S25, L2 Kulturlag 1,5 55/52y Kull uttatt, 
KP22 

Nei 

MP8 C58303/96 S25, L3 Kulturlag 1,5 55/52y Kull uttatt, 
KP23 

Analysert ved NOK 

MP9 C58303/97 S25, L4/5 Kulturlag 1,3 55/52y Kull uttatt, 
KP24 

Nei 

MP10 C58303/101 S40, L3 Kokegrop? 1,2 58/52y Kull uttatt, 
KP25 

Nei 

MP11 C58303/102 S50=S42 Stolpehull? 0,15 52x/53y Kull uttatt, 
KP26 

Nei 

 

8.2.4 POLLENPRØVER 

Prøvenr C-nr. Snr Kontekst Grid Kommentar Analyse 

PS1 A 

C58303/103 

S25, L1  Kulturlag 55/52y Kassert Nei 

PS1 B S25, L1 Kulturlag 55/52y Kassert Nei 

PS1 C S25, L2 Kulturlag 55/52y Kassert Nei 

PS1 D S25, L3 Kulturlag 55/52y Kassert Nei 

PS1 E S25, L5 Kulturlag 55/52y Kassert Nei 

 

8.2.5 MIKROMORFOLOGIPRØVER 

Prøvenr C-nr. Snr Kontekst Grid Kommentar Analyse 

MM1 C58303/104 S25, L1-L2  Kulturlag 54/52y  Ja 

MM2 C58303/105 S25, L2-L3 Kulturlag 54/52y  Ja 

MM3 C58303/106 S25, L3-L4 Kulturlag 54/52y Kassert Nei 
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8.3 TEGNINGER 
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8.3.1 GROP S1, STAURHULL S34, S35, S36 
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8.3.2 KOKEGROP S5 
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8.3.3 KOKEGROPER S7, S8 

 



39/42, Vestby kommune              08/12327 

 55 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

8.3.4 KOKEGROPER S13, S14 
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8.3.5 GROPER S18, S18, S20 
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8.3.6 KULTURLAG S25, KOKEGROP S40 
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8.3.7 KULTURLAG S25 DETALJER, KOKEGROP S40 
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8.3.8 STEINPAKNING S26 
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8.3.9 KOKEGROPER S27, S39 
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8.3.10 KOKEGROP S28, GROP S38, LAG S25, S37 
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8.3.11 KOKEGROP S29 
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8.4 FOTOLISTE 

Filmnummer Cf34482 

Filnavn Motivbeskrivelse 
Retn. 
sett 
mot 

Navn Dato 

Cf34482_013 Felt før utgravning SØ CCW 9.5.11 

Cf34482_014 Feltet før utgravning S CCW 9.5.11 

Cf34482_016 Feltet før utgravning N CCW 9.5.11 

Cf34482_017 Plan etter opprensing, S23, S26 S CCW 12.5.11 

Cf34482_019 Plan etter opprensing, S23, S26 N CCW 12.5.11 

Cf34482_024 Felt etter avdekking, vestre del V CCW 12.5.11 

Cf34482_025 Felt etter avdekking, sørøstre del SV CCW 12.5.11 

Cf34482_026 Felt etter avdekking, østre del N CCW 12.5.11 

Cf34482_027 Prøvesjakt i N del av S25 S CCW 12.5.11 

Cf34482_032 Kokegroper S8 (v) og S7 (h), plan. NV CCW 13.5.11 

Cf34482_033 Kokegrop S9, plan. ØSØ CCW 13.5.11 

Cf34482_034 Mulig stolpehull S33, plan. Ø CCW 13.5.11 

Cf34482_035 Kokegroper S8 og S7, profil. NV CCW 13.5.11 

Cf34482_036 Groper S18 (fv), S19 (fh), S20 (bh), plan. VNV CCW 13.5.11 

Cf34482_041 Kokegrop S9, profil. ØSØ KSH 13.5.11 

Cf34482_042 Groper S18 og S19, profil. VNV CCW 13.5.11 

Cf34482_044 Groper S18 og S19 etter snitting, med underliggende berg. VNV CCW 13.5.11 

Cf34482_045 Grop S19, profil. NNØ CCW 13.5.11 

Cf34482_047 Groper S19 og S20, profil med underliggende berg. SSØ CCW 13.5.11 

Cf34482_048 Grop S19, profil. ØSØ CCW 13.5.11 

Cf34482_051 Mulig stolpehull S12, plan. NV CCW 13.5.11 

Cf34482_052 Kokegroper S13 og S14, plan. V CCW 13.5.11 

Cf34482_054 Arbeidsbilde: Feltet etter helgens regnvær, med JCS. V CCW 16.5.11 

Cf34482_057 Mulig stolpe S17, plan. Ø CCW 16.5.11 

Cf34482_058 Mulig stolpe S16, plan. ØNØ CCW 16.5.11 

Cf34482_059 Mulig stolpehull S17, profil. ØSØ CCW 16.5.11 

Cf34482_060 Mulig stolpehull S16, profil. Ø CCW 16.5.11 

Cf34482_061 Kokegroper S13 og S14, profil. SØ JCS 16.5.11 

Cf34482_064 Grop S1, plan. NV JCS 16.5.11 

Cf34482_065 Grop S3, plan. N JCS 16.5.11 

Cf34482_066 Kokegrop S28, plan. S CCW 16.5.11 

Cf34482_068 Grop S1, plan under utgravning. Ø JCS 18.5.11 

Cf34482_069 Staurhull S34, S35, S36, plan. NNØ JCS 18.5.11 

Cf34482_070 Staurhull S35, S36, profil. N JCS 18.5.11 

Cf34482_071 Kokegrop S28 i lag S37, med forstyrrelser. Profil mot Ø. Ø CCW 18.5.11 

Cf34482_072 Kokegrop S28 i lag S37. Profil mot N. N CCW 18.5.11 

Cf34482_073 Staurhull S36, profil. NØ JCS 18.5.11 

Cf34482_074 Grop S1 under utgravning, plan. Ø JCS 18.5.11 

Cf34482_075 Kokegrop S29, plan. NØ LRF 18.5.11 

Cf34482_079 
Kokegrop S28, SØ-del formgravd, med grop/forstyrrelse i S, 
kokegrop S27 bak, samt kulturlag S37. 

SSØ CCW 18.5.11 

Cf34482_080 
Kokegrop S28, SØ-del formgravd, med grop/forstyrrelse i S, 
kokegrop S27 bak, samt kulturlag S37. 

VSV CCW 18.5.11 

Cf34482_081 Grop S1 under utgravning, plan. Ø JCS 18.5.11 

Cf34482_082 Grop S1 under utgravning - etter fjerning av stein, plan. Ø JCS 18.5.11 

Cf34482_083 Grop S1, profil. Ø JCS 18.5.11 

Cf34482_084 Grop S1, profil. Ø JCS 19.5.11 

Cf34482_085 Grop S1, profil. Ø JCS 19.5.11 

Cf34482_086 Kokegrop S28, profil (også gjennom lag S37 og S25). NNV CCW 19.5.11 

Cf34482_088 Detalj fra samme profil som foregående; lag S25 og S37. NNV CCW 19.5.11 

Cf34482_089 S38, grop i lag S37, profil. SSØ CCW 19.5.11 
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Filnavn Motivbeskrivelse 
Retn. 
sett 
mot 

Navn Dato 

Cf34482_091 Stein fra V-delen av S1. SV JCS 19.5.11 

Cf34482_092 Kokegrop S27, plan. Ø JCS 19.5.11 

Cf34482_096 Kokegrop S29, profil. NØ LRF 19.5.11 

Cf34482_098 Grop/kokegrop S39, plan N JCS 20.5.11 

Cf34482_101 Grop/kokegrop S39, plan; kokegrop S27, under utgravning. Ø JCS 20.5.11 

Cf34482_102 Grop/kokegrop S27, S39 under utgravning. Ø JCS 20.5.11 

Cf34482_103 Grop/kokegrop S27, S39 under utgravning. S JCS 20.5.11 

Cf34482_104 Kokegrop S27, profil under utgravning. N JCS 20.5.11 

Cf34482_105 Grop/kokegrop S39, profil under utgravning. S JCS 20.5.11 

Cf34482_106 S27 og S39, oversikt formgraving. Ø JCS 20.5.11 

Cf34482_107 Profilbenk S25, 55x/52y sv, plan, bunn av L4. V CCW 20.5.11 

Cf34482_108 Profilbenk S25, 55x/52y sv, profil, bunn av L4. V CCW 20.5.11 

Cf34482_109 Kokegrop S27, profil. N JCS 23.5.11 

Cf34482_111 Grop/kokegrop S39, profil. 
 

JCS 23.5.11 

Cf34482_112 S25, 57x/52y nv og 58x/52y sv, L1, - 5 cm. V CCW 23.5.11 

Cf34482_113 Steinpakning S26, plan før rensing. S JCS 23.5.11 

Cf34482_114 S25, 50x/52y v, topp L2. V CCW 24.5.11 

Cf34482_115 S25, 51x/52y v, topp L2. V CCW 24.5.11 

Cf34482_116 S25, 52x/52y v, topp L2. V CCW 24.5.11 

Cf34482_117 S25, 53x/52y v, topp L2. V CCW 24.5.11 

Cf34482_118 S25, 54x/52y v, topp L2. V CCW 24.5.11 

Cf34482_119 S25, 55x/52y v, topp L2. V CCW 24.5.11 

Cf34482_120 S25, 56x/52y v, topp L2. V CCW 24.5.11 

Cf34482_121 S25, 57x/52y v, topp L2. V CCW 24.5.11 

Cf34482_122 S25, 58x/52y v, topp L2. V CCW 24.5.11 

Cf34482_123 S25, 59x/52y v, topp L2. V CCW 24.5.11 

Cf34482_124 S25, -/52y v, topp L2, plan. S CCW 24.5.11 

Cf34482_125 S25, -/52y v, topp L2, plan. N CCW 24.5.11 

Cf34482_126 Arbeidsbilde: JCS ved S26. NØ CCW 24.5.11 

Cf34482_127 Arbeidsbilde: LRF. Ø CCW 24.5.11 

Cf34482_128 Steinpakning S26, plan etter opprensning. S JCS 24.5.11 

Cf34482_129 Steinpakning S26, plan etter opprensning. V JCS 24.5.11 

Cf34482_130 S40, L1 formgravd i 57x/52y nv og 58x/52y sv, plan. Ø CCW 25.5.11 

Cf34482_131 S40, L1 formgravd i 57x/52y nv og 58x/52y sv, plan. V CCW 25.5.11 

Cf34482_132 Kokegrop S40, formgravd langs 52y. V CCW 25.5.11 

Cf34482_133 S25, 58x/52y v, topp L3. V CCW 25.5.11 

Cf34482_134 S25, 57x/52y v, topp L3. V CCW 25.5.11 

Cf34482_135 S25, 56x/52y v, topp L3. V CCW 25.5.11 

Cf34482_136 S25, 55x/52y v, topp L3. V CCW 25.5.11 

Cf34482_137 S25, 54x/52y v, topp L3. V CCW 25.5.11 

Cf34482_138 S25, 53x/52y v, topp L3. V CCW 25.5.11 

Cf34482_139 S25, 52x/52y v, topp L3. V CCW 25.5.11 

Cf34482_140 S25, 51x/52y v, topp L3. V CCW 25.5.11 

Cf34482_141 S25, 50x/52y v, topp L3. V CCW 25.5.11 

Cf34482_142 S25, -/52y v, topp L3. N CCW 25.5.11 

Cf34482_143 S25, -/52y v, topp L3. S CCW 25.5.11 

Cf34482_145 Steinpakning S26, profil. S JCS 25.5.11 

Cf34482_148 Kokegrop S5, plan. N JCS 26.5.11 

Cf34482_149 Arbeidsbilde: JCS og kokegrop S5 i vannkanten. SØ CCW 26.5.11 

Cf34482_150 
Arbeidsbilde: KSH og LRF arbeider med profilsjakt gjennom 
S25. 

SSØ CCW 26.5.11 

Cf34482_151 Kokegrop S5, profil. V JCS 26.5.11 

Cf34482_152 S25, 59x/52y v, topp L4. V CCW 26.5.11 
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Retn. 
sett 
mot 

Navn Dato 

Cf34482_153 S25, 58x/52y v, topp L4. V CCW 26.5.11 

Cf34482_154 S40, profil mot Ø i profilsjakt gjennom S25. Ø CCW 26.5.11 

Cf34482_155 S25, 57x/52y v, topp L4. V CCW 26.5.11 

Cf34482_156 S25, 56x/52y v, topp L4. V CCW 26.5.11 

Cf34482_157 S25, 55x/52y v, topp L4. V CCW 26.5.11 

Cf34482_158 S25, 54x/52y v, topp L4. V CCW 26.5.11 

Cf34482_159 S25, 53x/52y v, topp L4. S41, plan. V CCW 26.5.11 

Cf34482_160 S41, profil mot Ø. Ø CCW 26.5.11 

Cf34482_161 Arbeidsbilde: KSH og LRF i såldet. S CCW 26.5.11 

Cf34482_164 Arbeidsbilde: KSH og LRF i såldet. S CCW 26.5.11 

Cf34482_165 Oversikt over feltet - V-del. NV CCW 26.5.11 

Cf34482_166 Oversikt over feltet - M-del. N CCW 26.5.11 

Cf34482_167 Oversikt over feltet - Ø-del. ØNØ CCW 26.5.11 

Cf34482_168 Kokegrop S31, plan. SSV CCW 27.5.11 

Cf34482_169 S25, 52x/52y v, topp L4. V CCW 27.5.11 

Cf34482_170 S25, 50x/52y v, topp L4. V CCW 27.5.11 

Cf34482_171 S25, 51x/52y v, topp L4. V CCW 27.5.11 

Cf34482_172 S25, -/52y v, topp L4. N CCW 27.5.11 

Cf34482_176 S25, -/52y v, topp L4. S CCW 27.5.11 

Cf34482_178 S25, 58x/52y sv, bunn L4 steinpakning. V CCW 27.5.11 

Cf34482_179 Arbeidsbilde: JCS, KSH, LRF arbeider med S25. S CCW 27.5.11 

Cf34482_180 Arbeidsbilde: JCS, KSH, LRF arbeider med S25. SØ CCW 27.5.11 

Cf34482_181 S25, -/52y, fremrenset profil, S-del. V CCW 30.5.11 

Cf34482_182 S25, -/52y, fremrenset profil, SM-del. V CCW 30.5.11 

Cf34482_183 S25, 50x/52y, fremrenset profil. V CCW 30.5.11 

Cf34482_184 S25, 51x/52y, fremrenset profil. V CCW 30.5.11 

Cf34482_185 S25, 52x/52y, fremrenset profil. V CCW 30.5.11 

Cf34482_186 S25, 53x/52y, fremrenset profil. V CCW 30.5.11 

Cf34482_187 S25, 54x/52y, fremrenset profil. V CCW 30.5.11 

Cf34482_188 S25, 55x/52y, fremrenset profil. V CCW 30.5.11 

Cf34482_189 S25, 56x/52y, fremrenset profil. V CCW 30.5.11 

Cf34482_190 S25, 57x/52y, fremrenset profil. V CCW 30.5.11 

Cf34482_191 S25, 58x/52y, fremrenset profil. V CCW 30.5.11 

Cf34482_192 S25, 59x/52y, fremrenset profil. V CCW 30.5.11 

Cf34482_193 S25, -/52y, fremrenset profil. SV CCW 30.5.11 

Cf34482_194 S25, -/52y, fremrenset profil. NV CCW 30.5.11 

Cf34482_197 S25, -/52y, fremrenset profil. VNV CCW 30.5.11 

Cf34482_198 S25, -/52y, fremrenset profil. NV CCW 30.5.11 

Cf34482_200 S25, -/52y, fremrenset profil. SSV CCW 30.5.11 

Cf34482_202 Prøverute S25, 53x/50y, profil mot V. V CCW 30.5.11 

Cf34482_205 S25, 54x/52y nv. Prøveuttak MM1-MM2-MM3, PS1 A-E. V CCW 30.5.11 

Cf34482_206 Prøverute S25, 52x/55y, profil mot V. V JCS 30.5.11 

Cf34482_207 Prøverute S25, 58x/50y, profil mot S. S LJ 30.5.11 

Cf34482_208 Prøverute S25, 58x/50y, profil mot N. N LJ 30.5.11 

Cf34482_209 Vestlig del av feltet under fjerning av S25 i kraftig regnvær. NV CCW 31.5.11 

Cf34482_211 Østre del av feltet i regnvær. NØ CCW 31.5.11 

Cf34482_212 Vestlig del av feltet under fjerning av S25 i kraftig regnvær. N CCW 31.5.11 

Cf34482_215 Vestlig del av feltet under fjerning av S25 i kraftig regnvær. VNV CCW 31.5.11 

Cf34482_217 Østlig del av feltet under fjerning av S25 i kraftig regnvær. NNØ CCW 31.5.11 
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8.5 ANALYSER  

8.5.1 VEDARTSANALYSE V/HELGE I. HØEG 
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8.5.2 C14-DATERING VED NASJONALLABORATORIET FOR C14-DATERING, 
NTNU 
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8.5.3 MAKROFOSSILANALYSE VED ANNINE MOLTSEN, NATUR OG KULTUR 
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8.5.4 MIKROMORFOLOGISK ANALYSE VED IAN MCPHAIL 
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8.5.5 OSTEOLOGISK ANALYSE VED YLVA BÄCKSTRÖM, SAU 
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8.6 KART 
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8.7 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

- Dagbok 6 ark 

- A4 strukturskjema/tegninger 22 stk 

- A3 strukturskjema/tegninger, 13 stk 
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