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SAMMENDRAG 
 

Arkeologisk sikringsundersøkelse gjennomført i perioden 19.-23. september 2011 i forbindelse med 

en planlagt utvidelse av Lie massetak. Oppland fylkeskommunes registrerte i området i 2008, men 

det ble påvist et så stort antall kulturminner at det planlagte tiltaket ble avlyst. Det ble imidlertid 

bestemt at søndre del av den registrerte lokaliteten id-141605 allikevel skulle undersøkes på grunn 

av sin utsatte beliggenhet få meter fra det eksisterende massetaket.  

 

Det undersøkte området lå i dyrket mark på gården Lie i Gausdal. Ved utgravningen ble det 

avdekket et område på ca. 400 m
2
 og det framkom elleve strukturer. Av disse var det kun to som var 

omfattet av sikringstiltaket på grunn av sin utsatte plassering, den udefinerte nedgravningen S2 og 

nedgravning S3, tolket som en mulig grav. S2 ble tidfestet til 15-1600 tallet, mens S1 ble datert til 

yngre enn AD 1955, og dermed avskrevet som grav. De resterende ni strukturene lå mindre utsatt til 

og ble derfor kun enkelt dokumentert i plan før tildekking.  

 

Det ble tatt ut fire naturvitenskapelige prøver i felt. Av disse ble to kullprøver vedartsbestemt av 

Helge I. Høeg og radiologisk datert ved nasjonallaboratoriet for 
14

C-datering ved NTNU.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK 

UTGRAVNING 

LIE 207/1, GAUSDAL, OPPLAND  

JONE RØST KILE 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I forbindelse med planer om utvidelse av Lie massetak i Gausdal 

kommune, foretok Oppland fylkeskommune en arkeologisk registrering 4.-

18. oktober 2010. Planområdet omfattet et større område dyrket mark nord 

for det eksisterende massetaket og under registreringen ble det åpnet 6300 

m
2 

ved maskinell sjakting. Det ble påvist fire lokaliteter (id141603-141606) 

med totalt 76 strukturer som omfattet bl.a. kokegroper, røyser, stolpehull, 

grøfter og udefinerte strukturer (Haugen 2011).  

 

Den store mengden påviste kulturminner medførte at tiltakshaver, Litra 

Grus A/S, bestemte seg for å likevel ikke realisere det planlagte tiltaket. 

Den registrerte flatmarksgraven S1 (kalt S30 ved registreringen) lå 

imidlertid utsatt til ved kanten av det eksisterende massetaket under et kun 

20-25 cm tykt matjordslag som gjorde det trolig at videre pløying i området 

ville kunne skade kulturminnet ytterligere. Det ble derfor vurdert som 

nødvendig å foreta en sikringsundersøkelse av det sørligste området av 

lokalitet id 141605.  

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsen fant sted i tidsrommet 19. til 23. september 2011. Været i 

perioden var stort sett fint med noe vind og nedbør. Feltleder for 

utgravningen var Jone Røst Kile, mens Heidi Strandman var med som 

feltassistent. Totalt ble det brukt 10 dagsverk i felt. Det ble benyttet 

gravemaskin til avdekking av feltet 19.-20. september, maskinfører var 

Bjørn Tore Rønning fra Løype anleggsdrift.  

 

3. FORMIDLING  

På grunn av undersøkelsesområdets beliggenhet på et lite tilgjengelig jorde, 

kom det ingen tilfeldige besøkende innom under utgravningens forløp. Det 

ble skrevet en artikkel om undersøkelsen i lokalavisa GD (Gudbrandsdølen 

dagningen) som kom på trykk 23. september.  

 



207/1, Gausdal  Saksnr. 2011/5214 

 

 3 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

 

 
Figur 1. Oversiktskart hvor Id 141605 er markert. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert av Magne Samdal. 

 

Det undersøkte området ligger under gården Lie (207/1) i Østre Gausdal, 

ca. syv km nordvest for Segelstad bru. Området består av dyrket mark 
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omgitt av små skogholt og spredt gårdsbebyggelse lokalisert mot bunnen av 

et bredt dalføre. Tunet på Lie gård befinner seg noe høyere oppe i dalsida i 

nordvest. Midt mellom lokaliteten og elva Gausa, ca. 100 meter mot vest, 

går en smal vei inn mot Lie massetak som ligger få meter sør for 

utgravningsområdet. Skråningen ned mot veien er bevokst med tett 

blandingsskog 

 

 
Cf34465_004. Utsikt over dalen fra lia nedenfor Lie gård. Utgravningsområdet er markert 

i hvitt. Retning mot SSØ. Foto: Jone Røst Kile. 

 

Gården Lie er trolig en av de eldste i dalføret. Gårdstunet ligger på en 

terrasse i en sørøstvendt li med god utsikt utover dalen. Østre Gausdal kirke 

(id 85919), en steinkirke trolig anlagt rundt 1250, ligger ca. 2 km sørøst for 

gården. Dette var lenge hovedkirke for Gausdal prestegjeld (Haugen 2011, 

Kirkesøk, Østre Gausdal). Skriftlige kilder og muntlig tradisjon indikerer at 

det også har ligget en kirke på gården Lie i tidlig middelalder (id 10022), 

kanskje en av de første kirkene i landet. Under utbygging av dagens 

våningshus og stabbur skal det være funnet rester av menneskebein og 

gamle trekors. Det oppbevares også et skjermbrett av kobber på nabogården 

Kleva (208/1), som sies å være et kirkeskjold fra Li-kirken. (Haugen 2011, 

RA Askeladden id 10022).  

 

Historikeren Gerhardt Schøning reiste på kongelig stipend gjennom deler 

av landet i årene 1773-1775 for å samle inn opplysninger om historiske, 

geografiske og kulturelle forhold. I sin beretning (1926) beskriver han at 

det skal finnes et gravfelt med fire hauger på gården Lie, like ved 

funnstedet for en bautastein med runeinnskrift nord for Lie-fossen. Steinen 

skal i dag være bygd inn i grunnmuren på et fjøs på gården, men Schønings 

beskrivelse av funnstedet tyder på at gravfeltet kan ha ligget like i nærheten 

av utgravningsområdet. Gravhaugene har blitt fjernet etter Schønings besøk 

i 1775, men det er ikke umulig at deler av de registrerte kulturminnene kan 

være rester etter nettopp dette gravfeltet (Haugen 2011).  
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Det finnes også rester etter andre gravminner i nærområdet. Øst og sør for 

lokaliteten er det bevart nærmere 20 gravhauger fra jernalder (id 10025, 

75436, 29869, 19869, 75440, 19871), som alle ligger mellom 500 og 1000 

meter unna det undersøkte området.  

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Hovedprioriteringen under utgravningen var å undersøke den mulige 

graven S1 best mulig, samt å snitte eventuelle andre strukturer som lå utsatt 

til ut mot massetaket. Under registreringen ble det påvist rester etter grøfter 

nord og vest for den mulige graven, det var derfor også ønskelig å 

undersøke hvorvidt disse kunne ha noen sammenheng med S1. Det er 

forholdsvis vanlig å finne rester etter fotgrøfter i forbindelse med 

nedpløyde gravhauger, der grøfta utgjør en ytre markering av haugen.   

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Under utgravningen ble maskinell flateavdekking anvendt for å fjerne 

matjorda i det aktuelle området. Det ble brukt en 8 tonns gravemaskin med 

pusseskuff og renseskjær. Det ble valgt å ikke videreføre nummereringen 

fra registreringen, i stedet ble de avdekte strukturene gitt fortløpende S-

numre fra 1-11.  

 
Strukturnummer fra 

utgravning 

Strukturnummer fra 

registrering 
Tolkning 

S1 S30 Nedgravning 

S2 S70 Nedgravning 

S3 S67 Nedgravning 

S4 - Nedgravning/grøft 

S5 S68 Nedgravning/grøft 

S6 S29 Nedgravning/grøft 

S7 - Stolpehull 

S8 - Grøft 

S9 S69 Grøft 

S10 S71 Kulturlag 

S11 - Røys 

Tabell 1. Oversikt over nummerering av de avdekte strukturene. 

 

De to strukturene som lå nærmest massetaket ble renset fram ved hjelp av 

krafse og graveskje før de ble beskrevet og dokumentert med fotografi og 

tegning i skala 1:20. Etter nærmere undersøkelse ved snitting, ble profilene 

tegnet og fotografert og kullprøver og makroprøver tatt ut fra best mulig 

kontekst. Den mulige graven S1 ble undersøkt ved at en 20 cm bred 

profilbenk ble satt igjen på tvers av nedgravningen, før de to halvdelene ble 

fjernet lagvis og dokumentert med foto underveis. Strukturene lenger unna 
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massetaket ble ikke snittet, kun fotografert i plan og tegnet inn på en 

oversiktstegning over det avdekte feltet i skala 1:100.  

 

Det ble brukt et digitalt speilreflekskamera til all fotografering i felt. 

Bildene ble lagt inn i KHMs fotobase under Cf34465. Utgravningen fikk 

tildelt nummer C58023 til katalogisering av funn og prøver, men det ble 

valgt å ikke ta vare på materialet fra undersøkelsen på bakgrunn av 

analyseresultatene som daterte begge nedgravningene til nyere tid.  

 

De to undersøkte strukturene ble digitalt innmålt under registreringen, det 

var derfor ikke nødvendig å måle dem inn på nytt i forbindelse med 

utgravningen. Det ble imidlertid gjort en oversiktstegning over feltet som 

viser det avdekte området og alle strukturene som framkom (jf. Vedlegg 

8.3.3.).   

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

19.-20.09. Området ut mot kanten av massetaket ble avdekket, i tillegg til et 

areal stort nok til å avgjøre hvorvidt det fantes rester etter en fotgrøft i 

tilknytning til den mulige grava S1. Det dukket opp flere grøfter, kulturlag 

og nedgravninger i nordre del av feltet, men ingen av disse kunne med 

sikkerhet relateres til S1. Gravemaskinens størrelse på kun 8 tonn gjorde at 

fjerning av matjorda gikk forholdsvis sakte, stort sett var det tilstrekkelig at 

en person gikk med maskinen og avdekte. Nedgravning S2 ble dokumentert 

og snittet.   

 

 
Cf34465_007. Avdekking av feltet med Jone Røst Kile. Retning mot N. Foto: Heidi 

Strandman. 

 

21.-23.09. Strukturene nord på feltet ble nummerert, beskrevet og 

fotografert. S1 ble dokumentert og undersøkt ved en strategrafisk fjerning 
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av fyllmassene på hver side av en profilbenk etablert på tvers av 

nedgravningen. Den flekkete undergrunnen gjorde det vanskelig å følge 

nedgravningens ytterkant i plan, strukturen ble derfor kun delvis 

formgravd. Profilet ble dokumentert og prøver tatt ut før også profilbenken 

ble tatt ned. I mangel på ny innmåling i forbindelse med utgravningene ble 

det avdekte området tegnet i skala 1:100. 

 

 
Cf34465_042. Heidi Strandman graver S-del av S1. Retning mot SØ. Foto: Jone Røst Kile. 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Lokaliteten ligger kun få meter nord for Lie massetak og omrotete områder 

preget av aktivitet i forbindelse med massetaket. Disse forstyrrelsene 

medførte at det var vanskelig å få et helhetlig bilde av området rundt de 

undersøkte strukturene.  

 

Undergrunnen på utgravningsområdet besto av spettet sand med 

forholdsvis mye dyreganger med mørkere, mer humøse fyllmasse. De lyse 

massene i ytre deler av S1 var til dels vanskelig å skille fra denne spettete 

undergrunnen noe som vanskeliggjorde formgraving av strukturen.  
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Figur 2. Oversikt over de fire registrerte lokalitetene med Lie massetak i S. Kartgrunnlag: 

Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert av Magne Samdal. 

 

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

Undergrunnen besto av lys, fin sand og var dekket av et 15-25 cm tykt 

matjordslag. Ved undersøkelsen ble det åpnet et område på ca. 400 m
2
 

og avdekket deler av 11 strukturer. En udefinert nedgravning og en mulig 

grav lå begge utsatt til få meter fra massetaket, disse ble derfor undersøkt. 
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De resterende strukturene ble kjapt dokumentert i plan før feltet ble dekket 

til med matjord. Det ble lagt filtduker eller vintermatter over enkelte av 

strukturene før tildekking.   

 

 
Figur 3. Oversikt over S-del av id-141605. S30 tilsvarer mulig grav S1 mens S70 er 

nedgravning S2.  Produsert av Magne Samdal. 
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5.5.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Nedgravning S1 

 

 
Cf34465_015. S1 i plan.  Retning mot ØSØ. Foto: Jone Røst Kile. 

 

Struktur registrert som S30. Noe ujevn, rektangulær nedgravning, 316x170 

cm i utstrekning, orientert omtrent nord-sør. Profilet var noe ujevnt med 

avrundet, spiss bunn, avrundete sider og dybde på 22 cm. Fyllmassene var 

svært spettet og det var en del dyreganger både i undergrunn og struktur. I 

nordre halvdel var det en steinpakning med heller og mindre, kantete stein 

av varierende størrelse. Steinene var tilsynelatende usystematisk spredt 

utover, noen liggende, andre skrå- eller kantstilt. I de sentrale og øvre 

delene av strukturen besto fyllmassene generelt av mørk, humusholdig 

kompakt sand med en del kull. Fyllmassene gikk over i lysere, mer porøse 

masser mot bunnen og ytterkanten av nedgravningen.  

 

 
Cf34465_033 og Cf34465_053. Til venstre steinpakningen N i S1 under utgravning, 5-10 

cm dypt. Til høyre S1 i profil. Retning mot S. Foto: Jone Røst Kile. 

 

I de mørke, sentrale fyllmassene ble det gjort en del funn bestående av 

brente og ubrente bein, noe tenner, to klebersteinsskår, samt fragmenter av 

jern, krittpiper, glass og porselen. Funnmaterialet tyder på aktivitet en gang 

på 16-1700 tallet. Deler av funnmaterialet kunne potensielt ha stammet fra 

en eldre nedgravning, dette gjelder spesielt det brente beinmaterialet samt 

skårene av kleberstein. Også steinhellene som utgjorde steinpakningen i 

nordre del ble ansett som en mulig del av en eldre kontekst. 
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Mot bunnen av nedgravningen lå et lyst, tilsynelatende uforstyrret lag hvor 

det ble det funnet flere små, sterkt korroderte jernfragmenter. Disse ble i 

felt tolket som mulig tilhørende en eldre, opprinnelig nedgravning. Trekull 

fra bunnlaget, vedartsbestemt til bjørk (Høeg 2011) ble imidlertid 

radiologisk datert til 30 ± 30 BP, yngre enn AD 1955 (TRa-3477). S1 

avskrives dermed som mulig grav og tolkes som en form for avfallsgrop fra 

16-1700 tallet som er forstyrret i nyere tid.  

 

Nedgravning S2 

Struktur registrert som S70. Jevn, oval nedgravning med klar avgrensning 

og størrelse på 160x110 cm. Gropa var 25 cm dyp med avrundet profil. 

Fyllmassene besto av lys gulgrå sand med noe humus, spetter av mørkere 

sand, samt enkelte stein og kullflekker. Mot bunnen av nedgravningen var 

det to smale sjikt med større innhold av kull og humus. Nedgravningens 

funksjon er ukjent.  

 

Trekull fra bunn av strukturen er vedartsbestemt til bjørk og furu (Høeg 

2011) og radiologisk datert på bjørk til 295 ± 40 BP, AD 1525-1655 (TRa-

3478). 

 

 
Cf34465_009 og Cf34465_011. Nedgravning S2. Retning mot S i plan og mot N i profil. 

Foto: Heidi Strandman. 

 

Avdekte strukturer som ikke ble undersøkt 

Ved registreringen av lokalitet id141605 ble det avdekket deler av flere 

strukturer noen meter nord for S1 og S2. Strukturene lå såpass langt unna 

Lie massetak at de ikke ble omfattet av sikringsvedtaket, men enkelte av 

strukturene ble ved registreringen tolket som mulig tilknyttet S1 i form av 

rester etter en fotgrøft.  

 

Under utgravningen ble det derfor åpnet et forholdsvis stort område rundt 

de aktuelle strukturene for å avklare en eventuell relasjon. Det ble påvist 

deler av minst ni strukturer som omfattet et kulturlag, en røys, et stolpehull 

og ellers rester etter grøfter og nedgravninger. Krummingen på grøftene 

tyder imidlertid på at de ikke har hatt noen direkte forbindelse til S1, og 

strukturene ble derfor ikke nærmere undersøkt.  
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Struktur 
S-nr. fra 

registrering 
Tolkning Form Fyllmasser 

Størrelse 

(cm) 
Kommentar 

S3 S67 Grop 
Ujevn 

oval 

Kompakt flekket 

gulgrå-brungrå sand 
124x211 

 

S4  Grop/grøft 
Avlang 

oval 

Brungrå fin sand 

med noe humus og 

stein 

154x 

>343 

Buer svakt mot V og 

fortsetter inn i feltkanten 

mot N. Skjæring med S5. 

S5 S68 Grop/grøft 
Avlang 

oval 

Lys gråbrun 

kompakt sand med 

humus, kull og grus 

103x 

>191 

Skjæring med S4. Mulig 

del av S6, men har ulike 

fyllmasser.  

S6 S29 Grop/grøft 
Avlang 

oval 

Lys grågul, spettet 

sand med noe 

humus og kull.  

94x253 
Mulig del av S5, men har 

ulike fyllmasser. 

S7  Stolpehull Oval  
Lys gråbrun sand 

med noe kull 
49x53 

 

S8  Grøft 
Avlang 

oval 

Lys grågul-brun 

sand med mørkere 

spetter og noe kull 

74x>462 
Krummer noe mot NV. 

Skjæring med S10 i N. 

S9 S69 Grøft Ujevn  

Lys grågul sand 

med noe kull og 

flekker av mørk 

brun, humøs sand 

44-130x 

>833 

Krummer svakt mot NV. 

Fortsetter mot N inn i 

feltkanten. Kan omfatte 

flere enn en struktur. 

S10 S71 Kulturlag Ujevn  

Grågul humøs sand 

med mørke flekker, 

noe kull og stein 

330x 

>495 
Skjæring med S11 i N. 

S11  Røys ujevn 

Mørk brun, humøs 

sand med noe kull. 

Mye stein 

389x 

>172 

Fortsetter mot N inn i 

feltkanten. Skjæring med 

S10. Funn av jern-nål i 

ytterkant av strukturen 

mot Ø (F1). 

Tabell 2. Oversikt over avdekte strukturer som ikke ble undersøkt.  

 

5.5.2 FUNNMATERIALE 

I nedgravning S1 ble det gjort funn av brente og ubrente bein, tenner, 

klebersteinsskår og fragmenter av jern, krittpiper, glass og porselen. Under 

registreringen ble det i tillegg funnet en kniv av jern i toppen av 

nedgravningen. Det ble også funnet en nål/nagle i jern i røys S11, som ikke 

ble nærmere undersøkt under utgravningen. På bakgrunn av 

dateringsresultatene ble imidlertid alle funn fra utgravningen kassert i 

etterkant av undersøkelsen.  

 

5.5.3 ANALYSERESULTATER 

Det ble tatt ut to makroprøver og to kullprøver i forbindelse med 

undersøkelsen. Kullprøvene ble vedartsbestemt av statsstipendiat Helge I. 

Høeg (2011) til bjørk i S1 og bjørk og furu i S2. Begge prøvene ble så sendt 

videre til datering ved Nasjonallaboratoriet for 
14

C-datering ved NTNU (jf. 

vedlegg 8.5.1). Nedgravning S2 ble datert til 1525-1655 e.Kr., mens S1 

fikk dateringen yngre enn 1955 e.Kr.  
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5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG 

DISKUSJON.  

Ved utgravningen ble det undersøkt to nedgravninger som begge lå utsatt 

til ut mot kanten av Lie massetak. Den ene av disse, S1, ble opprinnelig 

tolket som en mulig grav på bakgrunn av form og størrelse, samt 

steinpakningen i nordre del av nedgravningen. Ved nærmere undersøkelse 

og naturvitenskapelige analyser, viste det seg imidlertid at begge 

nedgravningene er av nyere datering. S2 er en udefinert nedgravning fra 

15-1600 tallet, mens S1 trolig er en form for avfallsgrop fra 16-1700 tallet 

som har blitt forstyrret i moderne tid.  

 

De undersøkte nedgravningene befant seg i et område som er rikt på 

kulturminner, noe som understøttet hypotesen om at det kunne dreie seg 

om potensielt interessante strukturer. Det er registrert flere gravminner i en 

omkrets på 500-1000 meter fra utgravningsområdet, i tillegg til at både 

eldre skriftlige kilder og fylkeskommunens registreringer indikerer at det 

kan ha ligget et gravfelt like i nærheten. Under registreringen ble det påvist 

spor etter bosetning og annen aktivitet på jordet som fortsetter mot nord og 

nordvest fra undersøkelsesområdet, deriblant rester av en sannsynlig 

fotgrøft (Haugen 2011).    

 

6. KONKLUSJON 

I perioden 19.-23. september 2011 ble det gjennomført en arkeologisk 

sikringsundersøkelse av søndre del av id141605 på gården Lie i Gausdal. 

Ved utgravningen ble det avdekket et område på ca. 400 m
2
 og det 

framkom elleve strukturer. Av disse var det kun to som var omfattet av 

sikringstiltaket på grunn av sin utsatte plassering få meter fra et 

eksisterende massetak. Etter undersøkelse og datering, viste begge disse seg 

å være nedgravninger av nyere datering. De resterende ni strukturene lå 

mindre utsatt til og ble derfor kun enkelt dokumentert i plan før tildekking.  

 

7. LITTERATUR 

 

Haugen, Hanne 2011: Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse 

med reguleringsplan for Lie massetak, Gausdal. Oppland fylkeskommune.  

 

Høeg, Helge 2011: Enkel vedartsanalyse fra Lie. KHM’s arkiv.  

 

Schøning, Gerhardt (G. F. Gunnersen 1926): Reise gjennem 

Gudbrandsdalen 1775. Reise som gjennom en Deel av Norge i de Åar 1773, 

1774, 1775 paa Hans Majestæt Kongens Bekostning er giort og beskrevet 

av Gerhard Schøning. 3. bind. Norsk skoletidendes boktrykkeri, Hamar.  

 

Askeladden – Riksantikvarens database for kulturminner:  

http://askeladden.ra.no/vis/lokalitet.jsp?minneId=393565&minneType= 

lokalitet 

 



207/1, Gausdal  Saksnr. 2011/5214 

 

 14 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Kirkebyggdatabasen kirkesøk:  

http://www.kirkesok.no/kirker/OEstre-Gausdal-kirke 
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE 

Struktur 
S-nr. fra 

registrering 
Tolkning 

Dybde 

(cm) 

Størrelse 

(cm) 
Beskrivelse 

S1 S30 Nedgravning 22 170x316 

Ujevn rektangulær nedgravning med avrundet, 

spiss bunn og buete sider. Svært spettete 

fyllmasser. Steinpakning med heller og kantete 

stein av varierende størrelse i N. Kompakt, mørkt, 

kullblandet lag sentralt i strukturen, lysere, mer 

porøse masser mot ytterkant. Funn av bein, 

kleberstein, jern, krittpiper, glass og porselen 

tyder på aktivitet en gang på 16- 1700-tallet. 

Forstyrret i moderne tid, trekull datert til yngre 

enn 1955 e.Kr. 

S2 S70 Nedgravning 25 110x160 

Oval form i plan, jevn avrundet profil. Lys gulgrå, 

spettet sand med noe humus. Mot bunn av 

nedgravningen var det to smale sjikt med høyere 

innhold av kull og humus. Enkelte ubrente stein. 

Datert til 1525-1655 e.Kr. 

S3 S67 Nedgravning  124x211 
Ujevn oval nedgravning med kompakt, flekket 

gulgrå til brungrå sand. 

S4  Nedgravning  
154x 

>343 

Avlang, avrundet struktur med brungrå fin sand 

med noe stein. Buer svakt mot V og fortsetter mot 

N utover feltkanten. Mulig del av grøft. Skjæring 

med S5. 

S5 S68 Nedgravning  
103x 

>191 

Avrundet avlang nedgravning. Skjæring med S4, 

har trolig fortsatt noe mot Ø. Mulig del av grøft, 

kan opprinnelig ha hengt sammen med S6 lenger 

mot Ø, men har ulike fyllmasser. Lys gråbrun, 

kompakt sand med humus, noe kull og noe grus. 

S6 S29 Nedgravning  94x253 

Avlang, avrundet nedgravning med lys grågul, 

spettet sand med noe humus og kull. Trolig del av 

grøft, kan opprinnelig ha hengt sammen med S5 i 

V, men har ulike fyllmasser. 

S7  Stolpehull  49x53 
Jevn, oval struktur med lys gråbrun sand og noe 

kull. 

S8  Grøft 
 

74x>462 

Avlang, avrundet grøft med lys grågul til brun 

sand med mørkere spetter og noe kull. Krummer 

noe mot NV. Skjæring med S10 i N. 

S9 S69 Grøft 
 

44-130x 

>833 

Ujevn grøft med lys grågul sand med flekker av 

mørk brun humuøs sand og noe kull. Svak 

krumming mot NV med varierende bredde. 

Fortsetter mot N inn i feltkanten. Kan omfatte 

flere enn en struktur. 

S10 S71 Kulturlag 
 

330x 

>495 

Mulig rest av kulturlag. Fortsetter mot N inn i 

feltkanten. Grågul, humøs sand med mørkere 

flekker, spredt kull og enkelte stein. Går inn under 

S11, kan muligens være en del av denne. 

S11  Røys 
 

389x 

>172 

Avrundet forhøyning med mye stein og mørke, 

humøse masser. Fortsetter mot N inn i feltkanten. 

Trolig rester etter en form for røys, mulig 

gravrøys. Funn av jern-nål i ytterkanten av 

strukturen mot Ø (F1). 
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8.2. FUNN OG PRØVER 

8.2.1 LISTE OVER KULLPRØVER 

Prøve 

nr. 

NTNU 

Lab.nr. 
Kontekst 

Vekt 

(gram) 
Vedart 

Datering 

BP 

Kalibrert 

datering (AD) 

KP2 TRa-3477 Nedgravning S1 0,3 Bjørk 30 ± 30 Y. enn 1955 

KP4 TRa-3478 Nedgravning S2 <0,1 Furu, bjørk 295 ± 40 1525-1655 

 

8.2.2 LISTE OVER MAKROPRØVER 

Prøvenr. Struktur Kontekst 
Størrelse 

(liter) 

Vekt 

(gram) 

MP1 S2 Nedgravning 2,5 0,2 

MP3 S1 Mulig grav 2 1,5 

 

8.3. TEGNINGER 

8.3.1. NEDGRAVNING S2 
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8.3.2 NEDGRAVNING S1 
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8.3.3. OVERSIKT OVER DET AVDEKTE OMRÅDEET 
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8.4. FOTOLISTE.   

Negativnr Motivbeskrivelse 
Retning 

mot 
Navn Dato 

Cf34465_004.JPG Id141605 før avdekning SSØ Jone Røst Kile 19.09.2011 

Cf34465_007.JPG Avdekning med Jone Røst Kile N Heidi Strandman 20.09.2011 

Cf34465_009.JPG Nedgravning S2 i plan S Heidi Strandman 20.09.2011 

Cf34465_011.JPG Nedgravning S2 i profil N Heidi Strandman 20.09.2011 

Cf34465_012.JPG Nedgravning S1 i plan SSV Jone Røst Kile 20.09.2011 

Cf34465_015.JPG Nedgravning S1 i plan ØSØ Jone Røst Kile 20.09.2011 

Cf34465_017.JPG V-del av feltet med S2 og S8-S11 NNV Jone Røst Kile 20.09.2011 

Cf34465_018.JPG Ø-del av feltet med S1, S3-S5 og S9 NNØ Jone Røst Kile 20.09.2011 

Cf34465_020.JPG Mulig rest av røys S11 i plan VNV Jone Røst Kile 20.09.2011 

Cf34465_021.JPG Grøft S9 i plan SSV Jone Røst Kile 20.09.2011 

Cf34465_022.JPG 
Groper/grøfter S3-S6 i NØ-hjørnet av feltet i 

plan 
Ø Jone Røst Kile 20.09.2011 

Cf34465_027.JPG Grop/grøft S6 og mulig stolpe S7 i plan N Jone Røst Kile 20.09.2011 

Cf34465_032.JPG Nedgravning S1 i plan, ca. 0-10 cm dypt Ø Jone Røst Kile 21.09.2011 

Cf34465_033.JPG Nedgravning S1 i plan, ca. 0-10 cm dypt S Jone Røst Kile 21.09.2011 

Cf34465_040.JPG 
N-del av nedgravning S1 i plan, ca. 5-10 cm 

dypt 
V Jone Røst Kile 21.09.2011 

Cf34465_041.JPG 
S-del av nedgravning S1 i plan, ca. 0-10 cm 

dypt 
V Jone Røst Kile 21.09.2011 

Cf34465_042.JPG Heidi Strandman graver ut S-del av S1 SØ Jone Røst Kile 22.09.2011 

Cf34465_043.JPG 
N-del av mulig grav S1 med F17-19, ca. 20 cm 

dypt 
Ø Jone Røst Kile 22.09.2011 

Cf34465_045.JPG S-del av S1 med F20, ca. 15-20 cm dypt Ø Jone Røst Kile 22.09.2011 

Cf34465_048.JPG Detalj F20, jernfragment, i nedgravning S1 Ø Jone Røst Kile 22.09.2011 

Cf34465_051.JPG Detalj F17-19, jernfragmenter, i S1 Ø Jone Røst Kile 22.09.2011 

Cf34465_053.JPG S-profil i nedgravning S1 N Jone Røst Kile 22.09.2011 

Cf34465_055.JPG N-profil i nedgravning S1 S Jone Røst Kile 22.09.2011 
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8.5. ANALYSER  

8.5.1 RADIOLOGISKE ANALYSER 

 

 

 

8.6. ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

 Strukturskjemaer/tegninger 
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