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SAMMENDRAG 
 
I forbindelse med utvidelse av E134 Grungedal-Velemoen i Vinje kommune, Telemark, ble 
det gjennomført arkeologiske utgravninger i regi av Kulturhistorisk museum, Universitetet i 
Oslo. 
 
Undersøkelsen ble gjennomført i løpet av 7 uker i perioden 09.07-24.08.2012. Feltpersonalet 
bestod av 10 arkeologer og 2 gravemaskinførere, og arbeidet ble utført i løpet av 280 
dagsverk. 
 
17 kullprøver ble vedartsbestemt av Helge Høeg og sendt videre til Göran Possnert ved 
Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet for radiologisk 14C-datering. 10 makrofossilprøver 
ble analysert av Natur og Kultur ved Annine S.A. Moltsen, mens 34 biter slagg og 5 biter jern 
ble analysert av Arne Jouttijärvi ved Heimdal-Archaeometry. 
 
Basert på de arkeologiske registreringene utført av Telemark fylkeskommune i 2010 var det 6 
forskjellige lokaliteter som skulle undersøkes, Id 138877, 138882, 138888, 138879, 138887 
og 139193. Lokalitetene var registrerte som henholdsvis gravfelt, bosetningsspor med graver, 
gravhaug, gravrøys, boplassspor og steinalderlokalitet. 
 
Etter endt undersøkelse ble id 138888/C58338 og id 13887/C58340 avskrevet som 
naturlig/moderne spor, og id 139193/C58339 ble omdefinert til funnsted for løsfunn.  
 
Felt 1 og 2 (id 138877/C58336 og id 138882/C58337) inneholdt bosetnings- og aktivitetsspor 
som tyder på det på lokaliteten har stått et smieanlegg. Dateringer fra strukturene på feltene 
viser at smieanlegget var i bruk mellom 170-540 e.Kr., det vil si romertid og 
folkevandringstid. Slagganalyser og flere gjenstandsfunn på de to lokalitetene støttet opp 
under tolkningen om at det er et smieanlegg hvor det har foregått både jernutvinning (Felt 1/Id 
138877) og rensing av jernet, primærsmie (Felt 2/Id 138882). Det ser ikke ut til at det har vært 
en sekundærsmie hvor det har vært gjenstandsproduksjon. Plasseringen av strukturene på hver 
sin side av E134 tyder på at store deler av selve smia ble fjernet ved byggingen av E134. En 
struktur ble datert til 1030-1160 e.Kr., overgangen vikingtid/middelalder. Strukturen er av noe 
usikker definisjon, men den kan utgjøre del av et hus, og kan indikere en senere bruksfase på 
stedet.  
 
På felt 1(id 138887/C58341) ble det avdekket flere kokegroper og stolpehull. To kokegroper 
ble datert til 775-940 e.Kr, det vil si vikingtid. Det var vanskelig å sikkert bestemme klart 
definerte bygg, men ved å sammenlikne størrelse og generell plassering av stolpehull kan det 
skilles ut to mulige hustomter/bygg. En av dem ligger sentralt i feltet og den andre mulige 
hustomten ligger noe lenger vest. Tolkningene om hvorvidt det er rester etter hus er imidlertid 
usikre ettersom tolkningsarbeidet delvis er basert på kart og bilder i etterkant av feltarbeidet. 
Uavhengig av dette, har det vært aktivitet på området i vikingtiden. Det ble ikke gjort noen 
gjenstandsfunn, og bygningenes funksjon(er) er ukjent. Det kan ha vært boliger, men det kan 
også har vært dirftsbygg/løer e.l.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
  
ØVERLAND 84/3, MIDTBØ 84/7, TVEITEN 86/1, 86/2, 
BRONEN 86/3, EDLAND ØVRE 89/1, 
VINJE KOMMUNE, TELEMARK  
 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
 
Undersøkelsen ble utført som følge av tilrettelegging for utbedring av E134 Grungedal – 
Velemoen i Vinje kommune, jf. reguleringsplan av 10.12.2010. Det er en lengre strekning 
som skal utbedres og de kulturhistoriske registreringene utført av Telemark fylkeskommune 
ble delt inn i flere parseller, 1-6. Registreringene som er bakgrunn for denne undersøkelsen 
omfattet av parsellene 5 - 6, Åmot og Grungedal-Edland. Registreringene ble gjennomført 
med maskinell flateavdekking/sjakting, overflateregistrering og prøvestikking i perioden 
23.08 – 01.10.2010. Det ble registrert fire gravminner (id 138877, id 138879, id 138881, id 
138888), et bosetningsområde med gravfelt (id 138882), et bosetningsområde (id 138887), en 
kokegrop (id 138880) og et funnområde med løsfunn fra steinalder (id 139193).  
 
Saken ble oversendt til Riksantikvaren 22.02.11, jf. Kulturminneloven § 8, 4. ledd med 
anbefaling om dispensasjon for kulturminnene id 138877, 138879, 138880, 138881, 138882, 
138887 og id 138888 med vilkår om arkeologisk undersøkelse, med kopi til Kulturhistorisk 
museum 03.03.11. I et brev av 28.03.11 til Riksantikvaren anbefalte Kulturhistorisk museum 
Riksantikvaren om ikke å innvilge dispensasjon fra lov om kulturminner av 9. juni 1978, § 8, 
4. ledd, for automatisk fredet kulturminne id 138881, da kulturminnet i første rekke ville 
komme i konflikt med et midlertidig anleggsområde og ikke det planlagte veglegemet. Videre 
anbefalte Kulturhistorisk museum å gi dispensasjon for automatisk fredet kulturminner id 
138877, 138879, 138880, 138882, 138887, 138888 og 139193 med vilkår om arkeologisk 
undersøkelse. 
 
Riksantikvaren støttet Kulturhistorisk museums vurdering, og ga i brev av 10.06.11 til 
Telemark fylkeskommune tillatelse til inngrep i de aktuelle kulturminnene med vilkår om 
arkeologisk undersøkelse. Riksantikvaren støttet også Kulturhistorisk museums vurdering 
vedrørende id 138881 og innvilget ikke dispensasjon for inngrep i dette. På bakgrunn av dette 
utarbeidet Kulturhistorisk museum pr. 02.12.11 budsjett og prosjektplan for samtlige 
undersøkelser, med en kostnadsberegning på 3 800 000 kr. Riksantikvaren fattet vedtak om 
utgifter til særskilt granskning av automatisk fredete kulturminner, jf. kulturminneloven § 10 
første ledd, 26.03.12. 
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2. DELTAGERE, TIDSROM 
 
Navn Stilling Periode Dagsverk 
Zanette Tsigaridas Glørstad (ZTG) Prosjektleder 25.07, 06.08 2 
Lars Søgaard Sørensen (LSS) Utgravningsleder 09.07 – 24.08 35 
Marianne Jansen (MJ) Feltleder 09.07 - 24.08 35 
Lotten Haglund (LH) Assistent 09.07 - 24.08 35 
Hilde Marie Sømme Melgaard (HMSM) Assistent 06.08 – 24.08 15 
Óskar Leifur Arnarsson (ÓLA) Assistent 30.07 – 24.08 20 
Hakeem Moradi (HM) Assistent 09.07 - 24.08 35 
Dag-Øyvind Engtrø (DØE) Assistent 10.07 – 20.07 9 
Heidi Berg (HB) Assistent 09.07 – 03.08 20 
Irmelin Axelsen (IA) Assistent 17.07 – 24.08  29 
Tim Schröder (TS) Assistent 16.07 – 24.08 30 
Johnny Nicolaisen, Hauk AS (JN) Maskinfører 10.07 – 17.07 7 
Einar Ballestad, Hauk AS (EB) Maskinfører 10.07 – 18.07 8 
Sum 280 

Tabell 1: Oversikt over feltpersonell. 

Arbeidet ble utført med to gravemaskiner som var plassert på hvert sitt felt. Maskinene ble 
flyttet mellom feltene etterhvert som feltene var avdekket. Da det var seks felt i 
undersøkelsen, ble personalet fordelt og utplassert på forskjellige felt. Det var ingen faste 
gravelag, da det på grunn av hensiktsmessige årsaker ofte ble omrokkeringer. Det ble dog 
arbeidet på minst to felt samtidig. 
 
Lok.id Beskrivelse Personell Gård Felt nr 
Id 138882 Jernutvinnefelt MJ, HM, HB, HMSM, 

IA, TS 
Tveiten 86/2 1 

Id 138877 Smie/bosetningsspor LH, HB, HM, ÓLA Tveiten 86/1 2 
Id 138888 Gravhaug DØE, IA, HB, MJ Bronen 86/3 3 
Id 139193 Steinalder MJ, HB, IA, LH, DØE Edland Øvre 89/1 4 
Id 138879 Gravrøys TS, IA, HM, ÓLA Midtbø 84/7 5 
Id 138887 Boplass-spor LH, TS, HM, LSS Øverland 84/3 6 

Tabell 2: Oversikt over lokaliteter og personell. 

 

3. BESØK OG FORMIDLING  
Utgravningen ble dekket i tre tosidige oppslag i henholdsvis Telemarksavisa, 16.07.12 og 
20.08.12, og Vest-Telemark Blad 25.08.12 (se vedlegg 13.7.1-3). Representanter fra Statens 
Vegvesen viste stor interesse for utgravningen og var ved flere anledninger på besøk. Det var 
også interesse blant lokalbefolkningen, spesielt fra det lokale historielaget, som ofte tok turen 
innom de forskjellige feltene. Disse besøkene var behjelpelige for personalet, da det noen 
ganger kom informasjon om områdene som det ellers kunne vært vanskelig å få tak i. Ved et 
par anledninger stoppet det også bilturister som var nysgjerrige på arbeidet som ble utført. 
21.08.12 var 8. klasse fra Edland Skule på besøk og fikk en omvisning av IA på felt 1 og 2. 
15.08.12 kom politiet på besøk. Dette var et resultat av våre bekymringsmeldinger vedr. 
råkjøring på E134, samt ren nysgjerrighet. Prosjektleder Zanette Glørstad var på besøkt 
25.07.12 og 06.08.12. 
  
Ved ett av besøkene fra historielaget ble det uttrykt et ønske om et foredrag for 
lokalbefolkningen/historielaget om utgravningen og dens resultater. Bakgrunnen for dette 
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skyldes uklarhet i lokalmiljøet om KHMs arbeid i området og hvordan arbeidet kunne eller 
ville påvirke eventuelle reguleringsplaner. I tillegg til dette var det, i følge en av de besøkende 
fra historielaget, liten kunnskap om den eldre historien i dalen/bygda. De fleste kjenner 
historien tilbake til 1800-tallet, men har ellers liten kunnskap om det som har vært og skjedd i 
dalen før det. 
 
Videre kunne representanter fra historielaget fortelle at Tveitevatn har et rikt fiskeliv, noe som 
ifølge historielagsrepresentanten skyldtes at man tidligere hentet fisk fra fjellvann i fjellene 
rundt Tveitevatn og satte ut. Sletta ved felt 4 var et meget populært sted for å sette ut båt. Felt 
4 ligger akkurat i overgangen mellom Tveitevatn og Sundet/Kjela. Det vil si det er siste rolige 
vannområde før kraftige elvestrømmer i retning vest over fjellene og første rolige etter 
kraftige elver mot øst etter fjellene. Sletta ble et naturlig sted for båtnaust vest på vannet, 
mens Åmot ble det naturlige i øst. På felt 4 kunne man se de mer moderne restene etter dette, i 
form av bl.a. råtne båter på land og i vann. Båtnaustene hadde preget den sørøstlige delen av 
sletta. 
 
I sør på sletta har det tidligere ligget et slakteri. Hele sletta har vært rasteplass for trailere og 
dumpingplass for søppel, grus og annen overflødig masse. Siden sletta lå midt i en lang sving, 
kunne hun også fortelle at det sommer, som vinter, ligger biler på sletta. 
 

4. LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 
Strekningen Grungedal – Velemoen er ca. 8,3 km. lang og løper gjennom Vinje kommune. 
Denne delen av Vest-Telemark kan karakteriseres som overgangen mellom høyfjellsområdene 
på Hardangervidda og Rauland, og jordbruksbygdene i lavlandet, hvor E134 går gjennom 
noen av de beste jordbruksbygdene i Vest-Telemark. Området strekningen løper gjennom 
preges hovedsakelig av Grungedalen, som er et smalt, bratt dalføre. Fjellene flater litt ut ved 
Edland og Finnland og her ligger utgangspunktet for de gamle ferdselsårene over fjellene til 
bl.a. Fyresdal, Seljord og Røldal. 
 
Selve planområdet ligger på nordsiden av Tveitevatn og Grungevatn og kan deles inn i 4 ulike 
geografiske områder; Finnland, Tveitegrend, Kosi og Flatland.  
 
Finnland, med Velemoen og Båtstodi ligger nordvest i planområdet og består av store tørre 
sletter. I dag er større partier ødelagt av avskoging og påfylling av masser på vestsiden av 
E134, mens det på østsiden fremdeles er større urørte skogsområder på begge sider av 
steinbruddet, hvor det ble lokalisert flere kulturminner (Id 138881). Her har det i uminnelige 
tider vært utfartspunkt til fjellveiene og området har derfor vært svært sentralt i 
kommunikasjonsrutene i Vest-Telemark i lang tid. Felt 4 ligger i dette området, på sørsiden av 
E134. 
 
Tveitegrend består av store gressdekkede flater og med hellende slåttemark oppover den 
nordlige dalsiden. Området her har vært planert ut, slik at ingen kulturminner kan ses på 
overflaten. Rester etter flere kulturminnelokaliteter ble likevel gjenfunnet ved sjakting av 
jordene. I ytterkantene av jordene ligger mindre bergknoller før terrenget stiger bratt opp i 
nord. Mellom Finnland og Tveitegrend er det berglendt og også mellom Tveitegrend og Kosi 
er det større partier av drenerte myrområder, noe sjaktingen under registreringsarbeidet viste. 
De gamle gårdstunene og de dyrkede markene har her ligget utenfor planområdet, oppover 
dalsiden. Her ligger også Grunge kyrkje fra 1850. På dette partiet av strekningen ligger felt 1, 
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2, 3 og 5. Felt 5 ligger i utkanten av de drenerte myrområdene, mens felt 1 - 3 ligger i 
Tveitegrend (Fig. 1).  
 

 
Figur 1.Planområdet og de forskjellige feltene i Vinje, Telemark. Produsert 23.1.13 MS. 
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På Flatland, Øverland og Kvaslerud er det store dyrkningsflater, som dels ligger på tørr 
sandundergrunn og dels drenert myr. Her ligger også gårdene oppover dalsiden, men har 
tidligere ligget lengre nede, noe som er påvist av funn av tufter og rydningsrøyser fra 17-1800 
– tallet innenfor planområdet (Olsen 2010). Mellom Kosi og Flatland er det store våtmarks- 
og myrområder. Lengst sørøst i planområdet er det utfylt en gammel bukt, slik at det i dag er 
dyrket mark her. Felt 6 ligger på Øverland, på nordsiden av E134, omgitt av myr i sør. 
 
Rundt planområdet er det kjent en rekke automatisk fredete kulturminner fra før, i stor grad 
gravminner og gravfunn med en hovedvekt på funn fra vikingtid. Ellers er det kjent tufter i 
rester av jernframstillingsanlegg, samt enkeltvise steinalderlokaliteter. De fleste av disse 
ligger høyere opp på fjellet, langs eller i kant av fjellvannene. Basert på gravmaterialet anses 
det at en bosetningsekspansjon mot fjellområdene i Telemark begynner i merovingertid, og 
skyter fart i vikingtid. Det er gjort svært mange gravfunn fra vikingtid i Øvre Telemark (Skre 
2005). Denne bosetningsekspansjonen settes i sammenheng med jernframstilling i 
fjellområdene, men kan også knyttes til annen utnytting av ressurser i utmark, så som 
kleberbrudd og brynesteinsbruddet i Eidsborg (Martens 1987, Skre 2005). Det store 
telemarksvassdraget knytter sammen store deler av dalførene i det indre Telemark, og var den 
viktigste ferdselsveien og ruten for varetransport ned til kysten (Myrvoll 1991:290). Brynene 
fra Eidsborg var en spesielt viktig handelsvare som ble fraktet denne veien fra slutten av 900-
tallet e.Kr. og framover (Myrvoll 1986, 1991). Produksjonen av Eidsborg-bryner startet trolig 
i vikingtid, og Eidsborg-bryner finnes i England, Danmark og Østersjø-landene fra det 10- 
århundre. I høymiddelalderen blir Eidsborg-bryner omtrent enerådende på det sør-
skandinaviske/nordeuropeiske markedet. 
 
Det er tidligere foretatt få arkeologiske utgravninger i disse delene av Telemark. Et gravminne 
ble undersøkt i Kvålsgrend, Tokke (Kvåle 69/1) i 1960 og senere i 1971 (Nybruget 1972). 
Graven var spesiell funnrik, med gjenstander fra vikingtid (C26551, C33157, C35241). I 
samme grend ble det i 2006 foretatt en etterundersøkelse av et funnsted ved THO, 7272, 
Tokke kommune (Ystgaard 2006). Også her var gravmaterialet fra vikingtid (C53200). 
Undersøkelsen fant sted om lag 12 km ØNØ for Eidsborg stavkirke. 
 
Det er flere tidligere registrerte kulturminner innenfor planområdet. Mange av disse går inn 
under bebyggelse-infrastruktur som stabbur, loft, gårdstun osv. fra middelalderen. Ut over 
slike middelalders gårdsbebyggelser, som også utgjør hovedparten av undersøkelser utført i 
de indre strøkene av Telemark, er det veldig begrenset hva som er gjort av jordbruksbosetning 
og -aktivitetsområder under flat mark i fylket.  

5. UTGRAVNINGENE – GENERELT 
Under følger en generell informasjon om utgravningene. De individuelle feltene vil bli 
nærmere presentert og diskutert i egne, påfølgende kapitler.  

5.1 DOKUMENTASJON 
De ulike feltene ble tildelt hvert sitt museumsnummer (C-nr.) og filmnummer (Cf-nr.). Det 
ble brukt to fotoapparater i felt, Canon 4500-09 og Nikon 060-03, som ble byttet mellom 
feltene ved behov. Bildene ble gjennomgått etter endt utgravning og sortert etter riktig felt og 
lagt inn i KHMs fotobase med individuelle Cf-nummer (Cf34544 – 48). Felt 1 og 2 hadde 
samme Cf-nummer med individuelle fotolister. Gjenstandsfunn og prøver ble katalogisert i 
KHMs gjenstandsdatabase (C58336 – 41) (se vedlegg 13.2 Tilveksttekst). Strukturer ble 
innmålt fortløpende med Intrasis og det er derfor ingen logisk følgesekvens på 
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nummereringen av strukturer iht. felt (se Strukturliste 13.1). Gjenstandsfunn og prøver er lagt 
inn etter gjeldende mal i gjenstandsdatabasen og er dermed delt inn etter de forskjellige 
feltene. Nummereringen i felt er derimot gjort fortløpende uten følgesekvens. 
Bokstavmarkører indikerer om det er struktur (S), funn (F), kullprøve (KP), makrofossil prøve 
(MP), mikromorfologisk prøve (MMP) eller pollenprøve (PP). 
 
Kullprøver, makrofossilprøver og mikromorfprøver ble lagt inn på sine respektive C-nr. Etter 
vasking og flottering ble et utvalg av kullprøver og makroprøver valgt ut. Kullprøver ble sendt 
videre til vedartsbestemmelse hos Helge I. Høeg. Videre ble et nytt utvalg prøver sendt til 
Ångströmlaboratoriet og Göran Possnert ved Uppsala universitet for radiologisk datering av 
trekullprøvene. Makroprøver ble sendt til Annine S. A. Moltsen ved Natur og Kultur for 
videre analyser. 
 
Nærmest alt slagget som ble funnet i løpet av undersøkelsen ble sendt inn til Arne Jouttijärvi 
ved Heimdal-archaeometry for analyse. 
 

Hovedperiode Underperiode 14C-år før nåtid (BP) Kalenderår 

Eldre steinalder (mesolitikum) 

Tidligmesolitikum 10000-9000 BP 9200-8100 f. Kr. 

Mellommesolitikum 9000-7500 BP 8100-6400 f. Kr. 
Senmesolitikum 7500-5200 BP 6400-4000 f. Kr. 

Yngre steinalder (neolitikum) 

Tidligneolitikum 5200-4700 BP 4000-3300 f. Kr. 
Mellomneolitikum A 4700-4100 BP 3300-2600 f. Kr. 
Mellomneolitikum B 4100-3800 BP 2600-2300 f. Kr. 
Senneolitikum  3800-3500 BP 2300-1800 f. Kr. 

Eldre bronsealder Periode I-III 3500-2900 BP 1800-1200 f. Kr. 
Yngre bronsealder Periode IV-VI 2900-2440 BP 1200-500 f. Kr. 

Eldre jernalder 
Førromersk jernalder 2440-2010 BP 500-0 f. Kr. 
Romertid (eldre/yngre) 2010-1680 BP 0-400 e. Kr. 
Folkevandringstid 1680-1500 BP 400-570 e. Kr. 

Yngre jernalder 
Merovingertid 1500-1210 BP 570-793 e. Kr. 
Vikingtid 1210-1000 BP 793-1030 e. Kr 

Middelalder 
Tidlig middelalder  Ca. 1030-1200 e. Kr. 
Høymiddelalder  Ca. 1200-1400 e. Kr. 
Senmiddelalder  Ca. 1400-1536 e. Kr. 

Nyere tid Etterreformatorisk tid  Yngre enn 1536 e. Kr. 

Tabell 3. Oversikt over periodeinndeling brukt i rapporten (Bergsvik 2002:14-15). 

5.2 INNMÅLING 
Det ble brukt en Leica 1100 totalstasjon (TPS) med RCS1100 fjernstyring ved innmåling på 
den enkelte lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Explorer 2.1/Analysis 1.2) ble brukt 
til behandling og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og 
publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet. 
 
Dataflyten fra totalstasjonen til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som 
Leica GSI-filer på et PCMCIA-kort i stasjonen. Kortet kobles til PC og avleses. Data 
overføres til Intrasis og bearbeides videre her for analyse og konvertering til ESRIs shape-
format. ArcMap 10 blir brukt til ferdigstillelse av kart til rapport. 
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Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI geodatabase-
format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. I tillegg blir 
de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell distribusjon. 
 
Innmåling med Intrasis ble gjort fortløpende gjennom utgravningen. Alle på utgravningen 
fikk en rask gjennomgang og opplæring, men det meste av innmålingen ble foretatt av 
utgravningsleder Lars S. Sørensen (LSS). Avsluttende kartarbeid ble utført av Marianne 
Jansen (MJ) og Magne Samdal (MS), KHM. 
 

5.3 RISIKOVURDERING 
E134 er hovedveien over til Hordaland og Rogaland over Haukelifjell og er sterkt preget av 
turisttrafikk, så vel som lokaltrafikk. I helhet skal E134 utbedres i Seljord, Kviteseid, Tokke 
og Vinje. Ser man bort i fra enkelte veipartier i området rundt Tokke, er veien forholdsvis 
smal, svingete og uoversiktlig. Spesielt gjaldt det på strekningen i Vinje. På enkelte partier var 
det også bratte stup ned i Tveitevatn S for E134. På tross av veiforholdene var det en 
veistrekning med mye råkjøring. Felt 4 lå på en slette i en lang sving på sørsiden av E134. På 
grunn av høy fart var det et vanlig at bilister noen ganger ikke klarte svingen og havnet på 
denne sletta nedenfor.  
 
Bortsett fra felt 6, som lå litt lenger unna veien, var alle feltene tett inntil E134 og før 
undersøkelser kunne iverksettes, måtte riktige sikringstiltak være på plass. Den første dagen, 
10.07, ble det gjennomført et sikkerhetskurs i regi av Hauk AS. Ved arbeid langs vei med 80 
sone, skal hastigheten settes ned til 50 så lenge arbeid pågår. Det ble derfor satt opp 
midlertidige skilt ved de forskjellige feltene. Disse skiltene måtte snus hver morgen og kveld, 
slik at hastighetsreduksjonen kun gjaldt periodene vi befant oss på feltene. I tillegg ble det satt 
opp betongvern og refleksmarkeringer ved alle feltene. Alle ansatte måtte til en hver tid bruke 
refleksvest. 
 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 
Basert på veiforholdene innenfor planområdet, burde alt av sikringstiltak hvert på plass ved 
oppstart. Felt 1 og 2 var klare til første dag, mens sikkerhetstiltakene ved de øvrige feltene ble 
gjort klart i begynnelsen av uke 2. På grunn av tidkrevende arbeide med å sette ut betongvern, 
samt at kabel-innmålingen ikke var gjort før oppstart, ble arbeidsplanen noe forsinket.  
 
Mye regn i løpet av våren/sommeren bidro til med å gjøre jordmassene ekstra våte og 
mettede. Dette var godt synlig på både felt 5 og 6, som også var preget av nærliggende 
myrområder. Værforholdene ellers i løpet av utgravningen hadde lite innvirkning på arbeidet. 
Det var kun én dag arbeidet måtte avsluttes tidligere på grunn av lyn, torden og kraftig 
nedbør.  
 
I løpet av etterarbeidsperioden ble det klart at noe av nummereringen på felt 2, mange 
innenfor det antatte smie-anlegget, var blitt byttet om på. Dette skyldes at vind og vær hadde 
tatt tak i nummerplatene. Resultatet er at numrene i Intrasis ikke alltid samstemmer med 
dokumentasjonen på foto og tegninger. I det følgende vil numrene fra foto og tegninger bli 
brukt, da de er korrekte iht. plassering i smie-anlegget og deres plassering har vært lett å 
bekrefte. Enkelte strukturer har det vært vanskelig å finne riktig nummer og plassering til, 
men dette er ikke strukturer som har en utslagsgivende definisjon eller funksjon og det har 
ikke påvirket resultatet av undersøkelsen.  
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6. FELT 1 OG 2 (ID 138877, ID 138882): SMIE/JERNVINNEANLEGG  

 
Figur 2. Plasseringen av felt 1 og 2 i landskapet. Kartgrunnlag: Norge i Bilder. Produsert 10.2.2014 MJ. 

 

Felt 1 (Id 138877) og 2 (Id 138882) grenset opp mot E134 i henholdsvis nordre- og søndre  
kant av veien. Basert på gjenstandsfunn og strukturer var felt 1 opprinnelig registrert som 
restene etter et gravfelt og felt 2 som et bosetnings- og aktivitetsområde med graver. Den 
arkeologiske undersøkelsen av feltene viste imidlertid at strukturene ikke utgjorde rester av 
gravminner og rester av tradisjonell gårdsbosetning. Begge felt bærer spor etter omfattende 
aktivitet, men sannsynligvis knyttet til jernutvinning/-bearbeiding. De to feltene utgjør trolig 
rester etter ett større aktivitetsområde, og må ses som to deler av samme lokalitet. I 
presentasjonen av undersøkelsen er derfor opplysninger felles for de to feltene presentert 
sammen, men presentasjonen av de konkrete strukturene på hver lokalitet er foretatt separat. 
Det er avslutningsvis foretatt en felles oppsummering og tolkning av aktivitetsområdet som 
omfattes av felt 1 og 2. Det ble tatt ut kullprøver og makroprøver fra både kokegroper, 
stolpehull og diverse nedgravninger. Det ble gjort flere funn på de to feltene. Funn og prøver 
fra Felt 1 (Id 138877) er katalogisert under museumsnummer C58336 og funn og prøver fra 
felt 2 (Id 138882) er katalogisert under museumsnummer C58337. Totalt på de to feltene er 
det framkommet rundt 100 funn, inkludert funn gjort under fylkeskommunens registreringer 
(se kap.6.5.5 og 6.6.7).  Det er tatt ut 68 kullprøver og 47 makroprøver (se vedlegg 13.3.1-2). 
Det ble også samlet inn 118.8 g bein, brente og ubrente, og 3436.4 g slagg. Av prøvene ble 17 
kullprøver vedartsbestemt og datert (se vedlegg 13.6.1), og 10 makroprøver ble analysert (se 
kap.6.7 og vedlegg 13.6.2). I tillegg ble 34 biter slagg og 5 biter jern fra 16 forskjellige 
strukturer analysert (se Jouttijärvi 2014; vedlegg 13.6.3). Den aktuelle inndelingen vil komme 
fram i den påfølgende beskrivelsen av de to feltene. 
 



18 
 

6.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
De prosjekterte faglige problemstillingene tok utgangspunkt i strukturenes antatte funksjon 
basert på fylkeskommunens registreringer. For bosetningsspor, som i utgangspunktet gjaldt 
felt 2 og stolpehullene som ble registrert der, var de aktuelle problemstillingene blant annet å 
definere bygningens konstruksjon og organisering, hvordan de var plassert i forhold til øvrige 
aktivitetsspor/aktivitetsområder, og å prøve å datere de ulike bosetningssporene for slik å fylle 
ut bildet av forhistorien i området. For de antatte gravminnene var det ønskelig å blant annet 
undersøke hvilke typer graver de representerte, hvordan det var bygget opp, og å sikre 
gjenstander og informasjon om deres plassering i graven. Videre var målsettingen å 
dokumentere rester etter rituelle handlinger som kunne gi informasjon om 
gravskikken/gravleggelsen, samt datere gravminnet.  
 
Da de avdekkede strukturene viste seg å i stedet utgjøre rester etter andre typer aktiviteter var 
det nødvendig å omdefinere problemstillingene knyttet til de framkomne anleggene. De 
krevende gravingsforholdene og uklare kontekstene gjorde at det i første omgang var 
nødvendig å danne seg et bilde av strukturenes funksjon og innbyrdes sammenheng.  
 
Problemstillingene som ble forsøkt besvart var: 
• Hva er de ulike strukturenes funksjon? 
• Hva slags aktiviteter utgjør strukturene rester av – er det rester etter en eller flere 

aktivitetsfaser og bruksområder? 
• Hva er de ulike anleggenes og aktivitetsfasenes datering? 
• Kan strukturene/bruksområdene relateres til hverandre og /eller til øvrige kulturminner 

lokalt /regionalt? 
 

6.2 UTGRAVNINGSMETODE 
Begge feltene ble undersøkt ved at matjordlaget ble fjernet med maskinell flateavdekking for 
å komme ned til undergrunnen. Det ble brukt to gravemaskiner samtidig, og fortløpende under 
avdekkingen ble feltene grovrenset med krafse, med to personer per maskin. På felt 1 ble 
gravemassene lagt i kant av feltet i Ø og SØ. Det var viktig at gravemassene ikke ble for høye 
slik at de hindret god sikt for bilistene på E134, så ved ett par anledninger var det nødvendig å 
flytte på massene. På felt 2 ble massene lagt N for feltet.  
 
Etter grovrensing med krafse ble strukturene/feltene finrenset. Strukturene ble innmålt med 
Intrasis. De fleste strukturene ble undersøkt med kassesnitt, mens det ellers ble benyttet 
varierende metoder for best å ivareta informasjonspotensialet hos de strukturer/anlegg som 
var sammensatte og vanskelig å definere. Dette innebar at enkelte strukturer ble undersøkt 
gjennom fjerning av 5/ 10 cm mekaniske lag, mens enkelte ble formgravd. Ved særlige 
kompliserte anlegg med uklare avgrensinger/fyllskift ble det benyttet single context metode, 
og slik gitt separate strukturnummer til ulike lag/fyllskift for å kunne spore tildanning av 
strukturen/anlegget og ulike aktiviteter knyttet til denne. I det følgende er metoden som er 
benyttet redegjort for under presentasjonen av de enkelte strukturene.  
 
På felt 1 ble alle strukturene undersøkt, mens det på felt 2 måtte foretas et utvalg som utgjorde 
i underkant av 75 % av strukturene. Majoriteten av strukturene på felt 2 lå konsentrert til et 
svært lite område, og flere overlappet hverandre. Dette vanskeliggjorde snittingen av separate 
strukturer da undersøkelsen av én struktur kunne bidra til ødeleggelsen av en annen. Det måtte 
derfor foretas nøye vurderinger av snitt og utvalg før undersøkelse. Alle undersøkte strukturer 
ble også dokumentert ved foto i plan og profil, og tegnet i profil. Noen ble også tegnet i plan, 
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men for de fleste var det ikke nødvendig da innmålingene ga nok informasjon sammen med 
foto. Strukturer som ble avskrevet ved snittingen, ble ikke tegnet i profil, kun fotografert. 
Etter dokumentasjon ble det samlet inn prøver fra et utvalg strukturer. Alle prøver ble målt 
inn via Intrasis. 

6.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
De to feltene ble avdekket samtidig ved hjelp av to gravemaskiner. To personer fulgte hver 
maskin. Avdekkingen gikk fort, på tross av steinmengder, flomlag og kabler, og ble utført i 
perioden 10.07 – 13.07. Da det var stor trafikk på E134, ofte med høy fart, ble det bestemt at 
avdekkingen skulle foregå i samme lengderetning som veien. På den måten var det litt enklere 
å ha oversikt over trafikken mens man jobbet. Totalt ble det avdekket 933,07 m2 på de to 
feltene. 
 
På felt 1 ble det ved to anledninger gjort små utvidelser av feltet. Første utvidelse ble gjort i 
den vestre feltkanten, hvor en mulig grav gikk inn under steingjerdet. Nabogrunneier kunne 
imidlertid fortelle at steingjerdet var nedgravd og at hans eiendom på den andre siden var 
planert. Graven ville derfor mest sannsynlig være ødelagt og det ble besluttet å la gjerdet stå 
og definere strukturen som skadet. Også i feltkanten sør i felt 2 dukket det opp en struktur 
som gikk utover feltkanten som her også utgjorde yttergrensen for tiltaksområdet. Etter 
tillatelse fra Riksantikvaren ble feltet utvidet med omtrent 1 x 2 m. for å avdekke strukturen. 
Siden det lå et strekk av kabler/ledninger i øst-vestlig retning gjennom hele felt 2, og dette 
strekket derfor ikke kunne undersøkes, ble det her lagt en profilbenk isteden. Den delte felt 2 i 
to: en nordlig og en sørlig del.  
 
Etter endt avdekking ble begge feltene finrenset og gjort klare for innmåling, dokumentering 
og påfølgende snitting. Finrensningen av feltene tok tid, spesielt felt 2 hvor mye stein førte til 
en avgjørelse om å begrense gravingen med maskin for å bevare mest mulig av eventuelle 
strukturer. Områdene med mye stein, som felt 1 Ø og SØ og mesteparten av felt 2, var meget 
tidkrevende. Rensearbeidet ble påbegynt 24.07 med to personer på hvert felt og avsluttet 
31.07 og 01.08. Totalt ble det brukt 26 dagsverk til finrensing på felt 1 og 2. 31.07 begynte 
snittingen av strukturer på felt 1, da med tre personer, mens felt 2 startet snitting 01.08 med to 
personer. 16.08 kom det to personer til på feltene, en på hvert felt. Arbeidet på felt 1 og 2 
fortsatte resten av utgravningen og ble avsluttet 23.08. Det ble brukt henholdsvis 18 (2 – 4 
personer) og 17 (2 - 3 personer) dager på snitting på felt 1 og 2.  
 
Dokumentasjon av strukturene, samt innsamling av kull- og makroprøver ble gjort 
fortløpende etter hvert som de ble snittet/undersøkt. 

6.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Værforhold og arbeidsorganisering forløp problemfritt uten større betydning for framdriften 
for utgravningen. Grunnforholdene på begge felt var imidlertid krevende med deler av feltene 
dekket av flommasser og rasmasser, noe som satte store krav til utgravningsmetodikk.  
 
Flere faktorer kan i tillegg ha bidratt til å redusere antall strukturer, og vanskeliggjorde 
tolkningen av området.   

• Det var meget tynn markoverflate på felt 2, noe som kan ha medført stor slitasje av på 
strukturer i undergrunnen og bidratt til å skade eller fjerne enkelte av disse. Området 
var imidlertid ikke planert eller utsatt for dyptgående pløying. 

• Pløyespor etter moderne pløying med moderne avfall i, ble imidlertid funnet i felt 1.  
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• Både felt 1 og 2 var preget av rasbelter, særlig i nordøst og øst, som trolig har 
forflyttet og rotet om på massene i undergrunnen, og bidratt til at flere forhistoriske 
strukturer er forsvunnet.  

• Trolig har felt 1 og 2 utgjort ett og samme aktivitetsområde brukt over lang tid. En 
oversikt tyder på at sentrale deler av aktivitetsflaten (se fig. 60) kan ha vært fjernet 
tidligere, ved anleggelsen av E134.  

• Deler av S1244, N i felt 1, ble skylt bort av kraftig regn (se 6.5.4). 
 
Det skal ellers nevnes at særlig sørdelen av felt 1 var preget av et tykt flomlag. Dette var 
illeluktende, tungt og i utseende likt strukturenes som lå under. I begynnelsen var det derfor 
vanskelig å se forskjellen på de to, og det ble gravd for dypt i sørlig del av grøften S1110 i 
den tro at den utgjorde en del av flomlaget. Den sørlige delen av feltet var mer i plan enn 
resten av området, og flomlaget var spesielt gjeldende i sørvest. En mulig fordel med 
flomlaget var at strukturene muligens ble bedre bevart i overflaten, gjennom å ha blitt 
forseglet og skjermet for moderne forstyrrelser. Samtidig innebærer laget at undergrunnen ble 
vanskelig å arbeide i og tolke, og de tunge våte massene kan ha bidratt til en oppsmuldring/ 
forvitring av stein og gjenstander.   
 
Denne delen av E134 var spesielt belastet av råkjøring. Dette var en av de få strekningene 
som var noe oversiktlig og rett, og selv med fartsnedsetting, betongblokker og innsnevring, 
ble det fortsatt foretatt forbikjøringer her (se kap.5.3) 

6.5 FELT 1/ ID 138877 
Felt 1 / id 138877, som lå på sørsiden av E134, ble definert av Telemark fylkeskommune ut 
fra funn de gjorde i sin sjakt nr. 42. Det ble i denne sjakten funnet tre nedgravninger som de 
antok var rester etter gravanlegg. Dateringen på strukturene ble antatt å være 
folkevandringstid, ca. 400 – 570 e.Kr., basert på bl.a. funn av spannformet keramikk.  
 
Etter flateavdekkingen utført av Kulturhistorisk museum ble det innledningsvis registrert 24 
strukturer, og etter finrensning ble antallet redusert til 21. Videre snitting og undersøkelser 
førte til at ytterligere syv strukturer kunne avskrives. De gjenværende 14 strukturene i felt 1 
omfatter dermed to kokegroper, fem stolpehull, tre nedgravninger knyttet til smievirksomhet 
/jernutvinning, samt minst fire nedgravninger blant annet knyttet til én større avfallsgrøft og 
én veggrøft/innhegning. Alle strukturene ble undersøkt og dokumentert. 
 
Felt 1 ble avgrenset av et nord-sør gående steingjerde i vest og en nord-sør gående grusvei i 
øst. Veien førte ned til båtnaustet like sørøst for feltet. Det avdekkede feltet lå på en svakt 
sørvendt slette som hellet ned mot Tveitevatn.. Ved feltgrensen i sør flatet området ut ned mot 
vannet. Feltet målte 494, 57 m2, og var i hovedsak rektangulært, med to mindre utvidelser av 
feltet i henholdsvis vest og sør. Utvidelsen i sør lå utenfor tiltaksgrensen og fant sted etter 
dispensasjon fra Riksantikvaren. 
 
Den sørlige delen av feltet var preget av et flomlag som lå over strukturene. Flomlaget var 
tykt, vått og tungt, og liknet på fyllmassene i flere av strukturene. Muligens har flomlaget 
hjulpet til med å beskytte en del av strukturene sør på feltet. I Ø var det en markant økning av 
større stein, antakelig rester etter ras. Undergrunnen var også annerledes her, ved det at den 
var mer grusete og steinete og i noen tilfeller skiftet farge. I SØ var den grønnaktig, mens det 
ellers på feltet var hovedsakelig fin sand med småstein og vekslende mellom hvit, guloransje, 
rødoransje og svart i fargen. 
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Figur 3. Oversikt over kokegropenes og essenes/jernvinneanleggets plassering på felt 1.  Kokegropene markert i 
grått. Mulig jernutvinningsanlegg med tilhørende strukturer og esse i lilla. Produsert 18.11.2014 MJ. 
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6.5.1 KOKEGROPER 
På felt 1 ble det funnet to kokegroper, S1513 og S1090. Kokegropene var omtrentlig like store 
i diameter med henholdsvis 110 cm og 100 cm. S1513 var noe bedre bevart enn S1090, som 
det kun var bunnen igjen av. Begge kokegropene inneholdt store mengder varmepåvirket 
stein. I S1513 ble det funnet noen brente bein, mens S1090 var funntom. Det ble samlet inn 
kullprøver (Ua-46616/KP06/ C58336/84 og Ua-46617/KP11/ C58336/91) fra kokegropene 
som ble vedartsbestemt og datert.  
 

 
Figur 4. S1513 og S1090 i profil (Cf34544_12, 16, mot N). 

6.5.2 ESSER/JERNUTVINNINGSANLEGG 
Umiddelbart nord for S1090, lå en samling strukturer bestående av S1176, S1194 og S1209. 
Sammen utgjør trolig de tre strukturene rester etter aktiviteter knyttet til et mindre 
jernutvinningsanlegg. Lenger øst på feltet lå S1281, som mest sannsynlig også representerer 
rester av jernbearbeiding/utvinning (se figur 4 for plassering). 
 
S1176, S1194 og S1209 
S1176 målte 360 cm x 234 cm og var ujevnt, men tydelig, avgrenset. Flere 
hodestore/mannsløft store steiner stod i ytterkantkant av strukturen i vest og øst, mens det var 
en større ansamling av mindre stein, ca. 10-15 cm i diameter i sørøst. Undergrunnen rundt 
besto av spraglet skogsundergrunn i hvit, rødoransje og sort. 
 
Under den innledende rensingen av dette området ble det funnet brent bein rundt og på 
strukturen, samt en bit av en blå spiralperle av glass (C58336/1) rett sør, mellom S1176 og 
S1090. Disse funnene, sammen med funn som ble gjort av fylkeskommunen, indikerte at det 
kunne være en grav slik fylkeskommunens registreringer antydet. Det ble derfor bestemt å 
undersøke strukturen gjennom å grave 5 cm mekaniske lag. En kryssprofilbenk ble lagt midt i 
strukturen.  
 
Etter 5 cm graving ble det tydelig at strukturen omfattet to separate fyllskift. Fyllskiftet som 
omfattet det steinete området i sør, hvor glassperlen ble funnet, ble definert som et 
arkeologisk lag, og skilt ut med eget S-nr.: S2571. Da dette laget lå kant i kant, og i en mulig 
forbindelse med S1176, ble begge undersøkt og dokumentert parallelt. Det ble også klart at de 
to strukturene til sammen dekket et større område enn tidligere antatt: ca. 4,6 x 2,9 meter.  
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Figur 5. S1176 i plan (Cf34544_31, mot S). 

 
Fyllmassen i S1176 bestod av siltig sand som varierte mellom brunsort og rødoransje farge, 
og med en del stein og kull. Det var få funn: noe brent bein, 1 bit slagg og 3 jernfragmenter. 
Strukturens masse, utstrekning og funnbilde, resulterte i at strukturene ble avskrevet som 
gravminner. Det ble i stedet åpnet for at anlegget kunne utgjøre rest av en esse, basert på funn 
av slagg, jernfragment og markante innslag av kull. En esse ble ofte brukt i sammenheng med 
jernproduksjon og foredling eller omsmelting av jernet. Essene kunne være for behandling 
med meget høy varme eller lav varme, alt etter hva som trengtes å gjøre med jernet. Da det 
var lite varmepåvirket stein i strukturen, kunne dette tyde på en esse med lav 
varmebehandling.  
 
Nederst i S1176, på ca. 15 cm dybde, dukket det opp et nytt fyllskift som bestod av 
mørkebrun/brunsort sandholdig silt med noe trekull. Fyllskiftet gikk under den ene 
profilbenken. Den korteste profilbenken i sør ble fjernet og det nye fyllskiftet ble renset fram. 
Det målte 146 cm i lengde og 86 cm i bredde (se figur 7), og strakk seg sørover fra laget over.  
Flere store stein lå i dette laget som ble delvis fjernet for å dokumentere strukturen S1176.  På 
ca. 20 cm. dybde, under den nederste avgrensingen av S1176, og i østenden av denne, dukket 
det opp en rundoval struktur bestående av forholdsvis kompakt mørkebrun sandholdig silt 
uten stein, muligens et stolpehull. Se delkapittel 6.5.3 for nærmere beskrivelse av denne.  
 
I profil var S1176 inntil 20 cm dyp og viste en noe variert profil med markante og klart 
definerte lag i nord, og mer utflytende, mindre definerte lag i sørenden.. Det var noe 
varmepåvirket stein i strukturen, men det ble ikke målt. Det ble tatt ut 4 kullprøver fra S1176 
og etter vedartsbestemmelse ble én prøve sendt til datering (Ua-46620/KP145/C58336/93). 
Prøven ble datert til 1736±32 BP, ukal., dvs. 250 - 345 AD kalibrert. 
 
Slaggfragmentet i S1176 ble analysert av Arne Jouttijärvi. Fordi det var forholdsvis lite slagg 
i denne strukturen, tyder det på at den er bunnen av en utvinningsovn for jernvinne og ikke en 
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esse (Jouttijärvi 2014: 2). Siden det kun er bunnen som gjenstår er det imidlertid vanskelig, 
uten flere funn eller andre konkrete elementer, å si med sikkerhet om det faktisk er rester etter 
en utvinningsovn. 
 
Kant i kant med hverandre og kloss inntil S1176 i øst lå S1209 og S1194. S1209 syntes lenge 
å være en del av S1176, før den etter finrensing klart kunne avgrenses mot S1176 (se fig. 9).  
Den var en tilnærmet rektangulær/oval nedgravning, ca. 120 cm x 90 cm., klart avgrenset mot 
skogsundergrunnen rundt. Fyllmassen besto av mørkebrun/gråsort sandholdig silt med innslag 
av trekull. I, og mot ytterkant, av strukturen lå en rekke større stein, inntil 30 – 40 cm i 
diameter. Det var også en stor mengde stein i fyllmassen. Strukturen var omtrent 20 cm dyp. 
 

 
Figur 6. S1176 og S2571 i plan (tegnet av IA, rentegnet av MJ). 

S1194 lå sør for og kant i kant med S1209 og S1176. Også denne så lenge ut til å være en del 
av S1176, men under rensingen fikk den en fin avgrensning. Den var oval og målte 110 cm x 
56 cm. Det lå flere store stein inntil ca. 20 cm på overflaten. Basert på de innledende 
antakelsene, ble det antatt at dette kunne være rester etter en urnenedgraving.  Strukturen ble 
formgravd og resultatet viste en grop bestående av homogent lag av mørkebrun/sort 
sandholdig silt med noe trekull. Det var lite stein i profilen, som var 16 cm dyp. 
 
Det er vanskelig å gi en sikker bestemmelse av S1209 og S1194. De er mer eller mindre av 
samme størrelse, har samme masse og forekomst av større steiner særlig i ytterkant. De ligger 
kloss inntil, og ser ut til å ha utgjort deler av, S1176. S1176 er betydelig større men 
inneholder samme type masser, som til dels har dekket øverste del av S1209 og S1194, slik at 
disse først kunne avgrenses som tre ulike strukturer etter rensing av overflaten. Også i S1176 
er det et markant innslag av større steiner i ytterkant. Det antas derfor at S 1209 og S1194 er 
anlegg/groper benyttet i arbeidet med den sannsynlige jernutvinningen i S1176.  
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Figur 7.S1176 i plan etter 15 cm og 20 cm, samt profiler (tegnet av IA, rentegnet av MJ). 
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Figur 8.S1209 i plan med S1176 i bakgrunn og S1194 til høyre (Cf34544_27, mot V ). 

 
Figur 9.S1194 i plan med S1176 i bakgrunn (Cf34544_24, mot S ). 

S1176 og S1194 var registrert som graver under registreringen. Det var registrert enda en 
struktur i kant av disse, men den ble avskrevet under rensingen av området, da det viste seg å 
være humus. 
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6.5.3 STOLPEHULL 
Etter avdekking, rensing og snitting ble det registrert 5 sikre stolpehull. Alle ble undersøkt.  
 
Stolpehullene S2901, S3208 og S3231 var små og lå på hver sin side av avfallsgrøfta S2624 
og S2664, se kap. 6.5.4). De var mellom 5-10 cm dype og 20-25 cm i diameter store, og 
fyllmassen besto av en mørk/brun gråsvart siltig sand. Det var både trekullrester og brent bein 
i stolpehullene.  
 
Det er vanskelig å sette disse stolpehullene i en kontekst, da det kun er de tre som ligner 
hverandre og de ligger på hver side av avfallsgrøfta (se kart, fig. 4). Det kan være de har vært 
en del av konstruksjon som har stått over grøfta, men det er usikkert. 
 

 
Figur 10.S3208, S3231 og S2901 i profil (Cf34544_210, 211, 209, mot N). 

Stolpehullet S1155 lå alene, ca. 3 meter vest for avfallsgrøften S2624 og S2664, lengst vest på 
felt 1. Det var 50 cm i diameter og var 14 cm dypt. Fyllmassen besto av brun/ mørkebrun 
sand, med flere mindre stein i ytterkant. Mulig skoningsstein.  
 

 
Figur 11. S1155 profil (Cf34544_208, mot N). 

Det siste stolpehullet funnet på felt 1, er stolpehullet som ble funnet under S1176. Dette ble 
ikke målt inn via Intrasis og fikk derfor ikke et strukturnummer. Stolpehullet dukket opp i 
østlig del av S1176, helt i kant med sørsiden av den øst-vestgående profilen. Det lå omtrent 20 
cm fra profilens østlige start. Den ble snittet og dokumentert, og målte 22 cm og var 4 cm 
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dyp. Fyllet ser ut til å ha vært forholdsvis kompakt, med en mørkebrun sandholdig silt uten 
stein. Noe stein under stolpehullet i undergrunnen. Se S1176 for videre forklaring.  
 
Det ble samlet inn en kullprøve fra stolpehullet S2901 som lå rett ved avfallsgrøften S2624 og 
S2664 (Ua-46618/KP96/C58336/87). Denne ble sendt til videre til datering, og har gitt en 
datering til 1782±31 BP ukal., 170-330 AD kalibrert.  

6.5.4 GRØFTER/NEDGRAVNINGER 
S1281 
S1281 lå omtrent 6 meter øst for S1176.  Denne var oval i en nord-sør retning, og målte 265 
cm x 142 cm. Massen besto av gråsort løs sand, og både i og i overflaten av strukturen lå en 
stor mengde stein varierende fra knyttnevestore til hodestore, og ga nærmest inntrykk av å 
danne en steinpakning.  
 

 
Figur 12. S1281 i plan (Cf34544_91, mot Ø). 

Det umiddelbare området rundt nedgravningen var renset for stein. Nedgravningen var 
omringet at en ren skogsundergrunn. Sør for nedgravingen besto undergrunnen av mye grus 
og en grønnaktig siltig sand. Like nordøst for S1281, og innenfor den ytterste hvite randen, 
var det en liten ansamling av mindre steiner. 
 
Nedgravingens form og det rensede området rundt, førte til at også denne strukturen først ble 
definert som en grav. Det kunne se ut som bunnen av en gravhaug, hvor all steinen som lå 
nordøst for den tidligere kunne ha ligget oppå. S1281 ble første grovrenset. Under dette 
arbeidet ble det funnet en ansamling av ubrente bein i den sørøstlige delen av strukturen. Da 
flere av strukturene som innledningsvis var registret som graver viste seg å være noe helt 
annet, ble det viktig å avklare om S1281 var en grav. Det ble derfor bestemt at strukturen 
skulle finrenses og all løsmasse fjernes, for deretter å snittes ved formgraving. På den måten 
kunne man fortsatt ha oversikt over massene som ble gravd bort, i tilfelle det skulle finnes 
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funn der. Etter å ha renset fram profilen og dokumentert denne med foto og tegning, ble resten 
av nedgravningen også formgravd. Nedgravingen var 18 cm dyp, med et tynt kull-lag i bunn. 
 

 
Figur 13. S1281 i plan og profil (tegnet av IA, rentegnet av MJ). 

Det dukket ikke opp noen flere funn i løpet av formgravingen. De ubrente beinene som ble 
funnet i starten, viste seg i ettertid å være hovedsakelig tannemalje fra dyr (muntl medd. 
arkeolog og osteolog Helene Russ, KHM).  
 
Det er usikkert hva strukturen representerer. Det var en tydelig nedgravning, med klar 
ansamling av stein. Steinen var ikke skjørbrent. Det er også noe påfallende at det umiddelbare 
området rundt var renset for stein. Muligens utgjør nedgravningen en form for er den en 
avfallsgrop i sammenheng med annen aktivitet på stedet. Det ble samlet inn kullprøve fra 
strukturen (KP144/C58336/86), men på grunn av manglende daterbart materiale, ble den ikke 
sendt til datering. 
 
S3264 
Nord-nordøst på felt 1 var det også flere strukturer. I utgangspunktet så det ut til å være 3-4 
strukturer som lå samlet. Den ene, S1227, var en grøft som gikk i en svak bue fra sør mot 
nord. Den fortsatte inn under E134. Til øst for enden av denne var det 2, muligens 3, røde 
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sirkler som så ut til å være steinsatt, S1244. Nedenfor disse, i sør, var det en tydelig 
avgrensning med mørk, noe kullholdig, masse. En god del brente bein ble funnet rundt de 
røde sirklene.  
 
De røde flekkene var meget tydelige etter flateavdekkingen, og det var det eneste stedet det 
fantes en så rød jord, trolig var den varmepåvirket. På grunn av mye kraftig regn, ble en del av 
massene fra S1244 vasket bort, og ved senere rensing var ikke de røde flekkene like 
fremtredende lenger. Etter at utgraving var satt i gang på både S1227 og S1244, ble det klart 
at det hele skulle behandles som én struktur og den fikk et nytt strukturnummer, S3264. I den 
påfølgende beskrivelsen av S3264, vil likevel de gamle strukturnumrene noen ganger bli brukt 
for lettere å skille mellom delene av strukturen. 
 
Det ble besluttet at S3264 skulle graves i mekaniske lag á 10 cm. En profil skulle legges fra 
vest mot øst gjennom S1227 og en kryssprofil skulle gå sør for denne gjennom hele 
strukturen. På den måten ville alle deler av strukturen bli inkludert i profilen. Etter en massiv 
renseprosess og 5 cm fingraving, ble den østlige delen av S1244 avskrevet, da dette viste seg 
å være rester av matjord, utsklidde masser og omrotede masser. Den bestod av flere store 
jordfaste steiner. Overflaten var mørkebrun, nesten sort, sand med flere konsentrasjoner av 
trekull. Formen på strukturen var en speilvendt J.  
 
S1227 varierte mellom 1 – 1,5 meter i bredde og omtrent 1,5 meter lang. Under 
formgravingen ble det tydelig at det var en steinsetting sentralt i grøfta. Den sørlige delen, 
overgangen til S1244, bestod av forholdsvis små steiner, sammenlignet med annen stein i 
strukturen, mens den nordlige delen bestod av noe større stein. I sør var steinene samlet på 
midten og utgjorde en forhøyning, mens steinsettingen i nord var mer utflytende, evt. rast ut. 
Det var svært få av steinene som var synlige på overflaten. Steinpakningen er tydelig anlagt. 
 

 
Figur 14. S1227/S3264 i plan under graving (Cf34544_154, mot Ø ). 
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Figur 15. S1227/S3264 i plan (Tegnet av TS, rentegnet av MJ). 

 
 
Den videre undersøkelsen av S3264 viste at den mørke fyllmassen fortsatte nedover i 
undergrunnen over det meste av strukturen. I øst var laget tynnere og det virket løsere og 
tørrere. Hele den sørlige delen var preget av en stor mengde stein. Mange av disse var 
jordfaste. Utgravningen viste på dette tidspunktet ingen klar struktur og det var noe uvisshet 
om hva slags struktur det kunne være. Bortsett fra den mørke fyllmassen, var undergrunnen 
ensartet rødbrun og steinete. Det ble derfor besluttet at en videre 10 cm graving av hele 
området ikke var nødvendig, men at en 10 cm dyp og ca. 20 cm bred sjakt skulle graves langs 
alle profilene, slik at situasjonen kunne bli enklere å tolke. Mye stein ble fjernet under 
utgravningen, deriblant stein som lå i den mørke fyllmassen, slik at profilene skulle komme 
bedre fram. 
 
De største steinene lå i den mørke fyllmassen og fra enkelte vinkler kunne det se ut som at de 
fleste steinene var sentrert i nettopp denne massen. Det kan imidlertid hende at det bare ser 
slik ut fordi den mørke massen avtegner og fremhever seg så klart på den røde undergrunnen. 
Profilene viser et tydelig kull-lag i bunnen av strukturen. Deretter følger et tynt lag med 
rødbrun grusholdig sand, før det kullholdig sorte laget kommer. Strukturen kommer best fram 
i profilene i vest og sør. På øst-profilen er det ingen tegn på strukturen. Det var også i denne 
delen av strukturen at laget var tynnere og tørrere enn resten. 
 
I den sørlige delen av strukturen ble det funnet brente bein og 1 bit slagg. To jernspikere ble 
funnet i strukturens vestlige kant. Utgravningen av S3264 ble dokumentert med tegninger og 
foto. 
 
Det ble tatt ut 1 kullprøve fra S1227 sørlige del, 10 cm dybde. 2 makrofossilprøver ble også 
samlet inn, men ble ikke sendt inn til analyse. Trekullprøven (Ua-46619/KP118(C58336/90) 
ble vedartsbestemt og datert til 1726±31 BP ukal., 250-380 AD kalibrert. 
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S1110 (S2393 og S2624) Grøft 
Nordvest på felt 1 dukket det opp en struktur på avdekkingens første dag. Det var først antatt 
at det var matjord som lå igjen i en grøft, men ved nærmere undersøkelse ble det funnet brent 
bein og 1 jernspiker. Litt senere ble det også funnet en halv konisk glassperle, samt deler av 
skiferbryner. På dette tidspunktet så det ut til muligens å være 2 strukturer hvor matjord fylte 
opp mellomrommet.  
 
Da flateavdekkingen fortsatte sør for de mulige strukturene, ble det klart at det lå et flomlag 
over denne delen av feltet. Det ble først foreslått at dette var fyllmassene fra 
fylkeskommunens sjakter ettersom det skilte seg sterkt fra jordmassene ellers på feltet og det 
passet overens med hvor fylkeskommunens sjakt hadde gått. Det ble derfor gravd dypere for å 
fjerne massene. Etter hvert ble det tydelig at det var store mengder trekull i massen og 
gravingen ble stoppet. Under flomlaget lå fortsettelsen av strukturene som ble funnet første 
dag. Til sammen hadde de en lengde på 12,8 meter. Resultatet av å ha gravd for dypt i sør, 
medførte at strukturen(e)s sørligste del, utgjorde og viste bunnen av strukturen(e). Hele 
lengden ble målt inn som én struktur og fikk strukturnummer S1110.  
 
Det var uklart hva S1110 kunne være, men ettersom dette feltet var registrert som gravfelt, ble 
det besluttet å undersøke strukturen som én eller flere graver. Hele strukturen skulle derfor 
først finrenses for å få fram avgrensninger, deretter skulle hele graves med 5 cm mekaniske 
lag. 
 
Finrensingen viste at det muligens var to strukturer. I nord var det en tydelig avgrensing med 
steiner i kant de nordligste 2 meterne, og det så ut til å være en avgrensning i sør med en stor 
stein midt i, samt litt mindre steiner rundt denne. Resten av strukturen var noe mer utydelig i 
avgrensningen og var mer utflytende i form. Grøfta ble derfor delt i 2 og fikk nye numre. 
Nordlig del fikk strukturnummer S2393 og den resterende sørlige delen fikk strukturnummer 
S2624. Fortsatt ble det arbeidet ut i fra at det lå flere graver her. 
 
For å rette opp etter det faktum at det ble gravd for dypt i den sørlige delen, ble det bestemt at 
kanten som gravemaskinen hadde laget skulle være en profil. I området rett nord for denne 
profilen, lå det fortsatt en del matjord igjen på toppen av strukturen. Da dette ble renset bort, 
ble det meget tydelig hvor lik matjorda var sammenliknet med fyllmassen i strukturen. Det 
var et veldig tynt skille mellom de to lagene. Hadde det ikke dukket opp brente bein på 
overflaten, kunne fyllmassen lett forveksles med matjord og dermed blitt fjernet. 
 
Fingravingen av de første 5 cm avslørte en stor mengde brente bein. Samtidig begynte det å 
dukke opp slagg. Mesteparten av slagget og de brente beina lå sentralt i strukturen. 
 
Rensingen av profilen i sør, brakte fram enda mer brente bein og mye trekull. Omtrent 45 cm 
sør for profilen, i bunnen av grøfta, ble resten av glassperla funnet (C58336-?). Da profilen 
var renset fram, ble det bestemt at grøfta skulle deles inn i 4 strukturer basert på mulige 
avgrensninger som hadde kommet fram under fingravingen. Samtidig skulle det graves fram 8 
profiler i hele strukturen. Den sørlige grensen til felt 1 skulle også brukes som en profil, siden 
strukturen fortsatte videre mot sør og Tveitevatn. Totalt ble det 9 profiler. Profilen som 
allerede var renset fram, var nummer 7. Dette ga følgende inndeling av hele strukturen i nord-
sør retning: 
 
• S2393 – profil 1 og 2 
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• S2624 – profil 2 – 4 
• S2664 – profil 4 – 6 
• S2688 – profil 6 – 9 
 
 
S2393 
Den nordligste delen av grøfta målte 3,4 m x 1,96 m før graving begynte, men viste seg å 
være rektangulær i plan. Den var steinsatt i kanten og i sør ble den avsluttet av en stor stein 
som lå gjennom strukturens bredde. Det så ut til at fyllmassen snevret seg inn rundt denne 
steinen og det ble derfor en naturlig avgrensning for S2393.  
 
Strukturen ble gravd i 5 cm mekaniske lag, og det ble totalt 6 lag. Lag 6 begynte ved 25 cm 
og avsluttet på 36 cm i nord og 40 cm i sør.  
 
Strukturen hadde skrå sider og spiss bunn. Det var mye stein i kant og i bunn av strukturen. 
Gjennom alle lagene ble det funnet brente bein og slagg. Dette lå hovedsakelig sentralt i 
strukturen. Det var mye trekull jevnt fordelt mellom lagene, bortsett fra lagene rett over og 
under steinene i bunn, som bestod av et tykt, fett kull-lag. Det var ellers ingen stor forskjell på 
de 6 lagene. Fyllmassen bestod av en gråsort grus og kullholdig sand, med noen forstyrrelser i 
form av flekker av siltig sand i sennepsgul og rødoransje farger. 
 
Både slagg, jernfragmenter, små skiferbrynedeler og brente bein ble funnet under 
utgravningen av S2393. I tillegg ble det funnet to store deler av et skiferbryne (C58336/58). 
Den var meget grov/ru og slitt. 
 
Det ble innsamlet kullprøver underveis i utgravningen og 2 makrofossilprøver fra henholdsvis 
topp og bunn av profil 1. 1 kullprøve (Ua-46621/KP157/C58336/100) ble vedartsbestemt og 
datert, og 1 makroprøve (C58336-119/MP249) ble sendt til analyse. 14C -dateringen av 
kullprøven ga resultatet 1699±32 BP ukal., 260-400 AD kalibrert. For analysen av 
makrofossilprøven, se kapittel 6.7.  
 
S2624 
S2624 var kvadratisk med sider på 1,7 m. Som i S2393 ble det også her gravd mekaniske lag, 
men med litt forskjellige dybder. Lag 1 var 5 cm, lag 2 10 cm. De resterende lagene var 5 cm. 
Det ble totalt 5 lag, hvor lag 5 utgjorde 25 – 40 cm.  
 
Strukturen var avrundet i bunn og hadde skrå og ujevne sider. Det var store stein i bunn og en 
del mindre stein i vestlig kant. Fyllmassen bestod hovedsakelig av mørk brunsvart siltig sand, 
hvor det vekselvis inneholdt trekull og grus. Mellom 12 og 26 cm var det et tydelig belte av 
brunoransje siltig sand med noe grus. 
 
Allerede under finrensingen av strukturen ble det funnet en halv, blå glassperle (C58336/01).  
 
Som i S2393 inneholdt det nederste laget mer kull og massen var fetere enn ellers i strukturen. 
Det ble funnet slagg, brente bein og jernfragmenter under utgravningen, men i mindre 
mengder enn i S2393. 
 
Det ble samlet inn 11 kullprøver fra S2624 i løpet av utgravningen, 1 makrofossilprøve fra 
bunn av profil 3 (MP262/C58336/123) og 1 mikromorfologiprøve. Makrofossilprøven ble 
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analysert (se kap.6.7), men mikromorfologiprøven ble kassert. Ingen av kullprøvene ble 
analysert.  
  
S2664 
Den neste delen av grøfta målte 2 m x 2 m. Det ble gravd mekaniske lag. Lag 1 var 5 cm, de 
resterende 10 cm. Det ble totalt 4 lag, hvor lag 4 begynte ved 25 cm og endte på 58 cm. 
Strukturen hadde en avrundet bunn og avrundete og ujevne sider. Det var mye stor stein 
gjennom hele strukturen og i alle lagene, i motsetning til de foregående hvor mye av steinen 
var sentrert i bunn og sidene. Steinene medførte vanskeligheter med å grave bort all massene i 
bunn. 
 
Lagene bestod hovedsakelig av mørk siltig sand med noe trekull. På 15 cm, topp av lag 3 
mellom profil 4 og 5, ble en sirkel bestående av lysbrun til rødbrun grov sand synlig. Midt i 
sirkelen var det det samme mørke, kullholdige sanden som ellers i strukturen. Sirkelen 
forsvant i løpet av lag 3, og ved 25 cm dybde (lag 4), var den helt borte. I bunn var det den 
samme fete, trekullholdige sanden. Profilene i strukturen viser tydelig at massene var mer 
omrotede her enn i de foregående strukturene. 
 
Det ble fortsatt funnet slagg og jernfragmenter, men i et veldig lite antall, og brent bein, 
mesteparten i den sørlige delen. 
 
Det ble samlet inn kullprøver underveis i gravingen. 2 makroprøver ble samlet inn fra 
henholdsvis bunn og midt fra profil 5. Prøven fra bunnlaget (MP267/ C58336/120) ble sendt 
til videre analyse. 1 kullprøve (Ua-46622/KP273/C58336/114) ble vedartsbestemt og dater til 
1758±30 BP, ukal., 210-390 AD kalibrert. 
 
S2688 
Grøftas sørligste del målte 5,1 m x 1,5 m. Strukturen begynte ved profil 6 og gikk helt til 
profil 9, som også var den sørlige grensen av felt 1. Strukturen fortsatte videre sør for 
profilen. Delen som ble gravd for dypt, er også en del av S2688. På grunn av for dyp graving 
med gravemaskin, ble dette området mer utflatet. 
 
Området mellom profil 6 og 7 ble gravd mekanisk med først ett 5 cm lag, deretter 10 cm. Det 
ble 4 lag totalt, hvor lag 4 begynte ved 25 cm og gikk ned til 41 cm nord for profil 7, og 34 
cm sør for profil 7. Denne delen av S1110 lå i en litt brattere helling. Det var mye stein, 
hovedsakelig i bunnen og langs sidene. Steinene var såpass store at det var problemer med å 
grave opp massene i bunnen, slik det også var i deler av S2664. Omtrent 40 – 50 cm sør for 
profil 7 opphørte området for de store steinene, og like ved var punktet hvor den andre 
perledelen (C58336/02) ble funnet. Sør for dette var det nesten fritt for store steiner.  
 
Fyllmassen var homogen, bestående av mørk, gråsort grus og kullholdig sand. Nederst, over 
steinene, var det et tykt og kompakt kull-lag. Dette kull-laget dekket hele den resterende delen 
av strukturen, hele veien ned til feltgrensen og profil 9. Flere steder i bunnen var trekullet 
godt bevart og store deler av trestokker kunne ses tydelig. 
 
Fra punktet hvor de store steinene opphørte, var bunnen dekket av det tykke kullaget. Under 
dette var det tykt lag med veldig løs oppsmuldret stein og grus. Antakeligvis stein som er 
vannpåvirket eller varmepåvirket. Det var det eneste stedet i hele S1110 at et slikt lag dukket 
opp. Samtidig var det også i denne delen av grøfta og felt 1 at flomlaget var på sitt mest 
fremtredende. 
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Det var mye brent bein, slagg, deriblant dråpeslagg og jernflak, og jernfragmenter i hele 
strukturen. Nederst i den vestlige kanten ble det funnet et hengebryne av skifer (C58336_59). 
 
Det ble samlet inn 2 kullprøver i løpet av utgravningen (KP26/C58336/116 og 
KP44/C58336/117), ingen av disse ble sendt til datering. Det ble også samlet inn totalt 4 
makroprøver fra profilene i strukturen. To av dem (MP264/C58336/124 fra bunn av profil 7 
og MP265/C58336/125 fra midt i profil 8) ble sendt til analyse (se kap.6.7). 
 
Da utgravningen av alle strukturene i grøfta nærmet seg slutten, ble det besluttet at det mest 
sannsynlig dreide seg om 2, kanskje 3 strukturer. Grøfta ble derfor nok en gang delt inn. 
S2393 beholdt sin avgrensning og nummer, men resten av grøfta ble gjort om til S2624. Det 
er mulig at den sørligste delen av grøfta er et utkastområde, men det blir beregnet med i 
S2624. På grunn av at strukturene ble utgravd separat, ble de også gravd noe forskjellig. For å 
forenkle inndelingen i S2624, ble hele strukturen delt inn i 4 lag: 

o Lag 1: 0-5 cm 
o Lag 2: 5 – 15 cm 
o Lag 3: 15 – 25 cm 
o Lag 4: 25 – bunn 

 
Alle funn og prøver er lagt inn i henhold til denne laginndelingen. Funn som ble gjort før den 
siste inndelingen, ble lagt til sitt nye nummer og en del ble lagt sammen med funn fra S2624. 
Det er forsøkt så godt som mulig å gi oversikt over hvor funnene stammer fra, slik at 
funnspredningen gir et så korrekt bilde som overhode mulig. Funnene var ikke spredt jevnt 
over hele grøfta, men var i konsentrasjoner. Den midtre delen av S2624, mellom profil 3 og 5 
var mer eller mindre funntom. 

6.5.5 FUNNMATERIALE 
Funnene fra utgravningen på felt 1 var i all hovedsak konsentrert rundt to strukturer: S2393 og 
S2624. De to strukturene utgjør etter all sannsynlighet én lang grøft og dermed én struktur 
(S1110) (se kap.6.5.4). Det ble bl.a. funnet 1 blå glassperle i to deler (C58336/1-2) og flere 
deler av skiferbryner (C58336/58-63).  
 

 
Figur 16. C58336/1/2 glassperle. Til høyre vises delene slik de ble funnet (Cf34544_523, 524). 

Det ble funnet jernfragmenter i grøfta (S1110/S2393 og S2624) og som løsfunn på feltet 
(C58336/7-24). I de fleste strukturene ble det også funnet brente bein (C58336/31-53), men 
mest i grøfta S1110 (S2393 og S2624). I S1281 ble det også funnet ubrente bein, muligens 
mest tannemalje (C58336/54-57). Små mengder slagg ble funnet i S1244/S3264 (C58336/69), 
S1176 (C58663/70) og som løsfunn (C58336/68), mens resten av slagget (1629,9 gram) ble 
funnet i grøfta S1110 (S2393 og S2624) (C58336/64-67, 71-81). Funnene som ble gjort under 
registreringen ble funnet ved S1176, S2571, S1194 og S1209 som først var registrert som 
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rester av overpløyde graver, og utgjør flere jernfragmenter (mulig del av ljå, saks, festenål), 
blymerke og 1 skiferperle (C58336/20-26).  
 

 
Figur 17. C58336/26 Skiferperle (Cf34544_530). 

 

Under utgravningen ble en liten bit av en blå spiralperle funnet i S2571 (arkeologisk lag) 
(C58336/3). 
 

 
Figur 18. C58336/3 spiralperle (Cf34544_525). 

 

 
Det var 35 kullprøver (C58336/83-117) og 10 makroprøver (C58336/118-127). 
 

6.5.6 NATURVITENSKAPLIGE PRØVER 
 
Kullprøver ble samlet inn fortløpende i felt, mens makrofossil og mikromorfologiprøver ble 
samlet inn ved slutten av utgravningen. Totalt ble det innsamlet 35 kullprøver (C58336/83-
117), 10 makroprøver, (C58336/118-127) og 2 mikromorfprøver på felt 1. 
Mikromorfologiprøvene ble kassert. 17 kullprøver ble vedartsbestemt, hvorpå syv av disse ble 
sendt videre til 14C-datering. Fem makrofossilprøver ble også analysert. Analyseresultatene er 
redegjort for i kapittel 6.7. 
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6.5.7 DATERING 
Dateringene på felt 1, basert på radiologisk 14C- datering av de syv trekullprøver, viste 
romertid/overgang til folkevandringstid og lå innenfor en tidsramme på 170 – 400 e.Kr.  
 
 

 
Figur 19. Oversikt over dateringer fra felt 1. 

 
 

Kontekst  C-nr. S-nr. ID Materiale Datering BP Kalibrert alder 
ett 

sigma 
Kokegrop C58336/84 1513 Ua-46616 Furu, rogn 1770+/-30 220 - 330 AD 
Kokegrop C58336/91 1090 Ua-46617 Furu, 

vier/selje/osp, 
bjørk 

1705+/-30 260 - 290 AD 
320 – 390 AD 

Stolpehull C58336/87 2901 Ua-46618 Bjørk, furu 1782+/-31 170 - 190 AD 
210 – 270 AD 
280 – 330 AD 

Innhegning C58336/90 3264 Ua-46619 Bjørk, furu, 
hegg, eik, 
selje/vier/osp 

1726+/-31 250 - 350 AD 
360 – 380 AD 

Esse/ovn C58336/93 1176 Ua-46620 Furu 1736+/-32 250 - 345 AD 
Grøft C58336/100 2393 Ua-46621 Bjørk, furu 1699+/-32 260 - 280 AD 

320 – 400 AD 
Grøft C58336/114 2664 Ua-46622 Bjørk, furu, 

rogn 
1758+/-30 235 - 265 AD 

275 – 335 AD 

Tabell 4. Dateringer strukturer felt 1. 
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6.6 FELT 2/ ID 138882 
Felt 2/ id 138881 ble definert ut fra Telemarks fylkeskommunes sjakt 39 under registreringen. 
I denne ble det registrert 14 strukturer, som ble tolket som seks stolpehull, syv graver og en 
fotgrøft til gravhaug. Dateringen på strukturene ble antatt å være folkevandringstid, basert på 
bl.a. funn av spannformet keramikk.  
 
I løpet av utgravningen ble det innledningsvis markert 103 strukturer på felt 2. Etter nærmere 
undersøkelser ble 18 av disse avskrevet og de gjenværende 85 strukturene utgjorde 5 
kokegroper, 3 mulige ildsteder, 55 stolpehull, 8 groper, 4 nedgravninger, 4 esser, 2 deler av 
mulig innhegning/gjerde, 2 mulige vegg-grøfter og 1 grøft/voll, samt 1 mulig rest etter 
smiestabb.  
 
Av de opprinnelige 103 strukturene ble 77 snittet og dokumentert, det vil si en prosentandel 
på 74,75 %. Ved å snitte strukturer og undersøke feltet ble antallet strukturer endret, da det 
blant annet under én struktur (S2687) dukket opp 2 stolpehull, mens en kokegrop (S3120) ble 
omdefinert til et stolpehull. I tillegg viste deg seg at to groper S100310 muligens var en ovn 
og en esse. Endringen i antall strukturer er ikke tatt med i de opprinnelige tallene oppgitt 
innledningsvis i dette kapittelet, men strukturene blir omtalt her.  
 
Felt 2 lå i et sørvendt skrånende terreng nord for E134 og målte 438,5 m2. Området bestod av 
gress/strådekke og virket ikke å ha vær benyttet til verken beite eller dyrking den siste tiden. I 
vest ble feltet avgrenset av et nord-sør gående steingjerde og en større rasbelte, mens det i sør 
lå kant i kant med E134 som gikk i øst-vestlig retning.  I øst ble feltet avgrenset av et 
uregelmessig nord-sør gående rasbelte, noe som preget undergrunnen og det øvrige området 
gjennom forekomsten av mye stor stein. Det var også mulig å se restene etter dette rasbeltet 
oppover fjellskråningen som en svak forsenkning i landskapet. Det samme rasbeltet var også 
synlig helt øst i felt 1. Det vestlige rasbeltet kunne imidlertid ikke følges ned i felt 1.  
 
Hovedandelen av strukturene som ble funnet på felt 2 lå i det midtre partiet og ble naturlig 
avgrenset av rasbelter på hver sin side, samt E134 i sør. Det kan bety at det forhistoriske 
aktivitetsområdet opprinnelig har hatt noe større utstrekning enn det som nå kunne 
dokumenteres. Det kan underbygges av et funn av en enkeltliggende kokegrop (id 138880) 
vest for den vestre ras-gaten, og omtrent 10 meter vest for nordvestlige hjørnet av felt 2. I 
følge registreringsrapporten var denne strukturen bunnen av en kokegrop og bestod av et 
kompakt lag av kull uten skjørbrent stein. Kokegropen ble imidlertid ikke prioritert for 
undersøkelse på grunn av lav funnfrekvens i området. Den viser likevel at aktivitetsområdet 
trolig strekker seg utover avgrensningene for felt 1 og 2.  
 
Strukturene i den midtre delen av feltet var meget konsentrert og samlet innenfor et lite 
område. Dette området ble målt inn som ett kulturlag, S1742, og vil i de kommende 
beskrivelsene bli omtalt som det når det henvises til selve området, og ikke enkeltstrukturene. 
Strukturene som ble funnet på den nordlige delen av feltet var mer spredt, med en liten 
konsentrasjon av kokegroper i NV og stolpehull i den sentrale nordlige delen.  
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Figur 20. Strukturer felt 2 med S1742 i lysbrunt. Produsert 28.11.2014 MJ. 
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6.6.1 S1742 KULTURLAG/SMIE 
Kulturlaget S1742 var 27,5 m2 stort, og kunne erkjennes som et brunt sandholdig lag som var 
relativt klart avgrenset seg mot undergrunnen. 
 
Majoriteten av strukturene på felt 2 var samlet i dette laget (se fig. 20). Strukturene lå tett i 
tett, og i enkelte tilfeller over hverandre. Dette tyder på gjenbruk av området med muligens 
flere byggeperioder. Funn av minst fire esser (se 6.6.4) og en mulig smiestabb (se 6.6.2), samt 
funn av slagg og dråpeslagg (se 6.6.7) gjør det sannsynlig at S1742 skal tolkes som 
gulvflate/aktivitetsflate i en smie.  
 
På tross av overlappende eller tettliggende strukturer tyder mengden kull og skjørbrent stein 
på at det har vært aktivitet som involverer høy varme. Slagget indikerer bearbeiding av jern. 
Typen slagg gir videre en indikasjon på hva slags aktivitet som har funnet sted. Det meste av 
slagget som ble funnet var slagg typisk for rensing av luppejernet. Det vil si jernet er utvinnet 
og deretter ført videre, i dette tilfellet til S1742, for rensing, såkalt primærsmiing. I S2215 var 
det også en bit typisk esseslagg, også vanlig ved primærsmie (Jouttijärvi 2014:2). I S100310 
ble det funnet dråpeslagg, og i den senere analysen utført av Arne Jouttijärvi ble det også 
oppdaget hammerskall i denne strukturen. 
 
Både dråpeslagg og hammerskall er rester etter rensning av luppejern og kan begge 
forekomme under sekundærsmiing også. Dråpeslagg oppstår ved tapping under høyt trykk og 
kommer av at urenhetene i luppen spruter ut. Hammerskall er tynne jernfalk som faller av 
under bearbeiding av jernet. Delene er ofte så små at det kreves magnet for å finne bitene i 
jordmassene. Dette ble gjort i restene til noen av jordprøvene fra felt 2, blant annet S100310 
og S2215 (se vedlegg 13.6.3). 
 
Umiddelbart inntil S1742 i nord og vest ble det avdekket langstrakte fyllskift (se 6.6.3) og en 
rekke stolpehull (se 6.6.5) som strakte seg langs med S1742. De langstrakte fyllskiftene er 
tolket som rester etter antatte veggrøfter som sammen med stolpehullene har vært en del av en 
form for innhegning som avgrenset aktivitetsområdet/smia.  

6.6.2 SMIESTABB 
S2031 ligger sentralt i smie-anlegget om lag 75 cm fra essene S2020 og S2846, som ligger på 
hver sin side. Profilen viser en forholdsvis grunn nedgravning uten markante kjennetegn som 
kan definere den. I plan målte strukturen 50x40 cm og den var 8 cm. Dyp. Bunnen er flat. Det 
var lite trekull i massene og lite skjørbrent stein.  
 

 
Figur 21. S2031 i plan og profil (Cf34544_335, 348, mot SØ og NV). 
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Ifølge Svante Forenius (opplyst pr. brev) finner man ofte i yngre smier et kraftig stolpehull 
eller avtrykk i undergrunnen på omtrent 50 cm diameter. Dette er stedet smiestabben har stått. 
Denne er ofte plassert mellom 1 til 2 meter fra essen. En annen indikasjon på at det er en 
smiestabb er at glødeskall faller ned et stykke bortenfor stabben og ofte etterlates det en 10-30 
cm tykk ring av glødeskall. På grunn av mangel på magnet til å leter etter glødeskall ble ikke 
dette funnet på det aktuelle området, men det umiddelbare området rundt den mulige stabben 
er funntomt iht. slagg. Mesteparten av slagget som ble funnet i smie-anlegget S1742 som 
ligger mellom 1,4 til 3,4 m unna. På figur 58 ligger S2031 midt i S1742 og det er et tydelig 
opphold fra S2031 og de første omkringliggende funnene.  

6.6.3 INNHEGNINGER/VEGGRØFTER/UDEFINERTE NEDGRAVNINGER 
Det ble avdekket tre langstrakte, smale fyllskift som alle kan tolkes som rester etter 
vegger/innhegning rundt aktivitetsflaten/smia S1742: S 2426, S515 og S2592.   
I tillegg kan den udefinerte nedgravningen S2476 muligens ses som del av grøften S2426, og 
er dermed inkludert i dette delkapittelet.  

 
Figur 22. S2426 i forgrunnen med S1742 like bak (Cf34544_468, mot Ø). 
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S2426 Veggrøft/innhegning 
S2426 er et langstrakt, smalt fyllskift som strakk seg på nordsiden av kulturlag S1742, fra 
nordøst mot sørvest.  I overflaten var strukturen tydelig, for det meste klart avgrenset mot 
undergrunnen, og massen besto av mørkegrå sandholdig humus med innslag av kull. S2426 
ble innledningsvis antatt å være rester av en dreneringsgrøft eller av et vanndrag. Nærmere 
undersøkelse viste en forholdsvis grunn profil, mellom 11-20 cm dyp, med mye stein i den 
mørkebrune, noe kullholdige massen. Grøftas orientering i forhold til terreng og eksisterende 
ras-/flomgater gjorde det midtre trolig at dette dreide seg om en dreneringsgrøft. Det ble etter 
hvert også klart at grøften strakte seg parallelt med kulturlagets S1742 nordlige avgrensing og 
med en rekke mindre stolpehull på innsiden av grøften (se fig. 20). Både grøftas beliggenhet 
og oppbygging gjør at det er mer sannsynlig at det dreier seg om rester etter en innhegning 
eller gjerde som har omringet S1742.  
 
S2476 Udefinert grop/ del av veggrøft 
I den sørvestlige enden av veggrøften S2426 ligger en nedgravning, S2476 (se fig. 23). Denne 
ble innledningsvis tolket som en udefinert grop. Ved snitting viste denne seg imidlertid å 
inneholde liknende masse som i S2426. Den er forholdsvis grunn, rundt 10 cm, med mye 
stein, og noe kullholdig. Det er mulig at gropen opprinnelig er en del av grøften S2426, og at 
årsaken til at den framstår som enkeltliggende grop er at deler av veggrøften rundt denne er 
fjernet slik at sammenhengen til S2426 er brutt.  
 

 
Figur 23. S2476 i profil (Cf34544_415, mot SV). 

 
S2515 Veggrøft 
Rett nord for S1742 var det et fyllskifte som gikk langs med kanten av smia. Den målte 130 x 
35 cm og var 4-5 cm dyp. Fyllmassen bestod av mørkebrun humusholdig sand med kullbiter. 
Det var en del stein i strukturen, opptil 10 cm i diameter. 
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Figur 24. S2515 i plan og profil (Cf34544_367, 368, mot N). 

 
S2479 Grøft 
Nord for kabelskillet og S2426 er det en nedgravning/grøft. Den er 2.6 meter lang og mellom 
0,4-1,4 meter bred. Den består av mørkebrun noe kullholdig masse, samt en god del stein. 
Ved snitting viste det seg at strukturen var svært grunn, kun ett par cm, og at den fantes kun 
bevart nærmest som en skygge på i overflaten av det avdekkede området (fig 25). Det er 
uvisst hvilken funksjon grøfta har, men kanskje har den vært en vegg-grøft i forbindelse med 
noen av stolpehullene i den nordlige delen av feltet.  
 

 
Figur 25. Fra venstre: S2497 i plan (Cf34544_411, mot NØ), S2497 i profil, i venstre kant (Cf34544_416, mot 
SSV). 

             
S2592 Mulig veggrøft 
S2592 ble opprinnelig målt inn som et dyrkningslag. Det lå omlag 3 meter øst for S1742 og 
strakk seg fra nord mot sør fra midtskillet på feltet til feltgrensen og E134, og lå delvis skjult 
av sand/humus i toppen av den avdekkede flaten. Etter at fyllskiftet ble avdekket og renset 
fram ble det snittet og dokumentert. Noe av massen ble imidlertid renset vekk, da det lenge 
var vanskelig å erkjenne og det syntes å være rest av rasmasser. Nærmere rensing viste at  
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Figur 26. S2592 (Cf34544_421, mot N). 

laget kun var rundt 4 cm tykt og det skilte seg klart ut fra den omkringliggende undergrunnen 
som bestod av mye stein og tørr sand. Strukturen er meget uregelmessig i utstrekning, mellom 
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0,6 – 1,5 m bred, men klart avgrenset fra undergrunnen rundt, mørkebrun/gråsvart 
humusholdig masse med sterke innslag av kull. Markant mindre forekomst av stein enn i 
undergrunnen for øvrig (fig 26).  
 
I ettertid framstår det som lite trolig at dette utgjør del av et dyrkningslag. Undergrunnen 
rundt er fullstendig upåvirket av laget og et dyrkningslag ville normalt sett vært større. 
Samtidig ligger det tett inntil S1742, hvilket er en noe upraktisk plassering av et 
dyrkningsområde.  Plassering og avgrensing tilsier at det er sannsynlig at fyllskiftet kan 
utgjøre rest av en innhegning/veggrøft slik som S2426. S2592 ligger nærmest vinkelrett på 
S2426 og det er mulig at begge grøfter utgjør rest av en samtidig vegg/innhegning rundt 
smieanlegget. Se kapittel 6.8 for videre tolkning.  
 

 

 
Figur 27. Bildene viser kulturlaget S1742, østlig og vestlig del, etter førstegangsrensning med strukturene 
markert i rødt (Cf34544_275, 276, mot S). 
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6.6.4 ESSER 
Esser brukes hovedsakelig i smievirksomhet. De er bygd opp etter samme prinsippet som en 
kokegrop, men i stedet for å varme mat ble de brukt til å varme opp jernet i smia. Ofte 
forbindes esser med leirpakninger i kant og sintret leire. Slike elementer ble ikke funnet i de 
antatte essene på felt 2, men i et område uten leire i undergrunnen er det vanskelig å oppdrive 
leire til essene. På de fleste av disse strukturene ble det imidlertid funnet antydning til brent 
sand under strukturene, en indikasjon på høy varme. De fleste har også en tydelig kullrand i 
bunnen. Kullranden er sjeldent tykk her, så det er en mulighet for at essene er tømt for kull og 
brent bein mellom hver gang de var i bruk. En annen mulighet er at mesteparten av 
strukturene er borte og alt vi ser er bunnen. Det er også varmebehandlet stein i de fleste av 
strukturene, om enn i forskjellige mengder. 
 
Det ble funnet 4 esser på felt 2: S2020, S2846, S2215 og S100310. Essene på felt 2 var 
tydelige og dermed lettere å definere enn essene på felt 1 (S1176, 1209 og 1281). Det ble også 
gjort funn som kunne støtte opp under definisjonen. Alle essene lå innenfor S1742 og har en 
markert kullrand i bunnen, mens lagene høyere opp består av mørk brunaktig humusholdig 
sand. Det er også tydelig brent sand under alle nedgravningene, noe som indikerer bruk av 
høy varme. Essene er litt forskjellige i form og størrelse. For plassering av essene, se figur 40. 
 
S2020  
Essen var 80x70 cm i plan og 13 cm dyp med en noe avrundet og ujevn bunn. Den har et 
tydelig lag av rødbrent sand under bunnen. Det var en del stein i det øverste laget, samt under 
kull-laget i bunnen. I nordlig kant av essen er det kantstein. Det var en stor mengde skjørbrent 
stein, 40 liter, og det ble funnet brent bein. S2020 lå sentralt i S1742. 
 

 
Figur 28. S2020 i profil (Cf34544_347, mot V). 

 
S2846 
S2846 var 74 x 60 cm i plan og 15 cm dyp med en ujevn bunn. Den var tydelig avgrenset med 
et klart kull-lag i bunn og antydning til brent sand under. Det var en stor mengde skjørbrent 
stein, ca. 20 liter, under kull-laget. I vestre del er det kantstein. Det ble funnet brent bein og 2 
jernfragmenter uten gjenkjennende detaljer. S2846 ligger sentralt i S1742, omtrent 50 cm NØ 
for S2020.  
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Figur 29. S2846 i profil (Cf34544_ 349, mot N). 

 
S2215 
S2251 var 140x130 cm stor og 25 cm dyp. Den var uregelmessig i plan, men viste en tydelig 
nedgravning i profil. Bunnen er avrundet. Det var mye skjørbrent stein, trekull og brent bein. 
Det ble også funnet 3 biter slagg. S2215 lå i nordvestre del av S1742. 
 

 
Figur 30. S2215 i plan og profil (Cf34544_286, 303, mot N og SØ). 

 
S100310  
S100310 ligger helt i vestre kant av S1742 langs feltkanten. Den målte 150 x 113 cm og var 8 
og 15 cm dyp. Den var tydelig avgrenset i plan, men ved snitting ble det klart at det kanskje 
var 2 nedgravninger; en esse og en ovn. 
Essen var 60 x 36 cm stor (går inn i sjakt – og feltkanten) og 8 cm dyp. Det var tydelig brent 
sand under bunnen og strukturen inneholdt skjørbrent stein. 
 
Ovnen var 90 x 80 cm stor og 15 cm dyp. Teorien om at det er en ovn er basert på en tegning 
av en førromersk ovn som ble funnet i Oppland. Denne har igjen fellestrekk med danske 
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ovner av Skovmarken-typen (se figur 32 og 34) (Larsen 2013:60). Profilen har en liknende 
form med en dyp nedgravning hvor nedgravningen skrår oppover og ender opp i en tynnere 
stripe, se figur 31 og 33. Det ble ikke analysert noen kullprøver fra denne strukturen og 
hvorvidt det faktisk er ovn er usikkert. Det ble derimot funnet dråpeslagg og hammerskall i 
S100310, noe som støtter opp om at det i det minst er en esse i strukturen. Vanligvis opptrer 
dråpeslagg og hammerskall i forbindelse med primærsmiing, men det har også forekommet i 
noen typer utvinningsovner (Jouttijärvi 2014:15). Tolkningen er likevel usikker og kanskje er 
S100310 kun én struktur; essen.  
 

 
Figur 31. S100310 i plan (Cf34544_278, mot SV). 

 
Figur 32. S100310 i profil. Mulig ovn (Cf34544_279, mot SV). 
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Figur 33. S100310 i profil, mulige esse (Cf34544_386, mot SSV). 

 

 

 
Figur 34. Tegning av ovnen som ble funnet i Oppland (Larsen 2013:60). 
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6.6.5 STOLPEHULL 
Stolpehull er restene etter vegg- og/eller takbærende stolper i huskonstruksjoner. Ofte er 
stolpehullene synlige som sirkulære nedgravninger, gjerne med steiner i kant og i bunn, såkalt 
skoningsstein. Enkelte ganger er både avtrykket etter selve stolpen og selve nedgravningen 
synlig. Enkelte ganger er også restene etter veggrøften synlig med stolpehull i eller i kant. 
Ofte kan profilene, bredde og dybde på de forskjellige stolpehullene gi en indikasjon på hvor 
mange hus det er, hvilke stolper som hører til hverandre og hva slags hus det er. 
 
Det ble funnet 57 stolpehull på felt 2, samt to strukturer som er usikre som stolpehull og kan 
være groper (S1660 og S2080). 
 
Stolpehullene som ble funnet på felt 2 kan i all hovedsak deles inn i 3 kategorier: 

1) De som befinner seg inne i S1742.  
2) De som befinner seg i kanten av og i umiddelbar nærhet til S1742.  
3) De som befinner seg i den nordlige delen av felt 2.  

 
1) Stolpehull inne i S1742 

Det ble funnet 19 stolpehull inne i smia, inkludert 2 stolpehull som dukket opp under S2867. 
Ett av dem ble avskrevet ved rensing. I tillegg ble ett av stolpehullene omdefinert til 
smiestabb (S2031) ved et senere tidspunkt. Det totale antallet endte tilslutt opp på 18 stk. Av 
disse 18 ble 15 snittet og dokumentert. Se tabell 5 for detaljert beskrivelse av stolpehullene. 
For distribusjon av stolpehullene, se figur 40. 
 
En mulig rekke av stolpehull utmerker innenfor smia: S2867 (2 stk), S2122 og S2711. De er 
alle dype, ca. 40 cm, med tydelige skoningsstein. Kanskje utgjør de en buet veggrekke som 
går gjennom S1742 fra NØ mot NV. 
 
 

 
Figur 35. S2711 profil (Cf34544_316, mot V). 
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S-nr Gruppe Plan Bunn  Sider Diam Bredde Lengde Dybde Beskivelse 
2069 ?        Ikke undersøkt – uvisst hvor hører til. 
1896 1        Ikke undersøkt. 
1922 1        Ikke undersøkt. 
2050 1 Oval Avrundet Avrundet  26 21  Bunn av stolpehull. Mørkebrun 

humusholdig silt med rødbrun lik masse 
konsentrert midt i. Noe trekull.  

2122 1 Oval Avrundet Avrundet  70 60 35 Mulig stolpehull bestående av 
mørkebrun siltig sand med kull, noe 
humus. Varmepåvirket stein, 5kg. 
Ytterkanten i plan bestod av flere steiner 
(5-10 cm). Omtrent 35 cm dyp. 

2177 1 Oval Avrundet Skrå  40 35  Mørkebrun siltig sand med trekull. Lite 
varmepåvirket stein, noe brent leire. 

2188 1 Oval Ujevn Skrå  51 40  Lysbrun humusholdig siltig sand med 
kullrand og med innslag av rødbrune 
flekker. Skoningssteiner. 

2201 1 Oval Avrundet Skrå  56 40  Gråbrun humusholdig sandig silt, noen 
steiner. Nedgravning eller forsenkning 
mellom S2279 og S2215. Massen skiller 
seg tydelig fra disse. 

2279 1 Oval Avrundet Skrå  100 70 46 Noe usikker definisjon. Fortsetter inn i 
sjaktkanten. Dype nedgravning fylt av 
steiner (10-20 cm) små konsentrasjoner 
av trekull. Lysbrun/brungrå humusholdig 
silt. Kanskje gjenfylt grop etter bruk? 46 
cm dyp. 

2341 1        Ikke undersøkt 
2350 1        Ikke undersøkt 
2361 1 Ujevn Flat Avrundet  30 16  Kull-lag med mørkebrun siltig sand. 

Trekull. 
2711 1 Rund Avrundet Loddrette  35 30 40 Mørkebrun humus – og sandig silt med 

steiner og noe kull. Noen lengre steiner 
langs siden kan være skoningsstein. 

3001 1 Oval Avrundet Avrundet  70 75 27 Udefinert nedgravning. Består av 
mørkebrun humusholdig sand med 
steinpakning. Litt trekull og skjørbrent 
stein. 27 cm dyp. Går inn i sjaktkanten. 

3040 1 Rund Avrundet Loddrette 10   14 Stolpehull, mulig staurhull. 
Mørkebrun/svart sandete humus. Ligger 
under S1977. 14 cm dyp. 

3048 1 Rund Avrundet Ujevn    26 Stolpehull som ble oppdaget ved snitting 
av S1997. Omgitt av 3 store steiner i Ø, N 
og V (ca 25 cm), skoningsstein? Består av 
mørkebrun sandig silt med humus og 
trekull. 26 cm dyp. 

3060 1 Rund Ujevn Ujevn 8    Mørkebrun/svart sandig humus med 
mulig skoningsstein. Kan være staurhull. 
Lå under S2826. 

2867 1     50  40 Under S2867. Skoningsstein. 
Trekullholdig siltig sand. 

2867 1     25  40 Under S2867. Skoningsstein. 
Trekullholdig siltig sand. 

2080 1 Oval Ujevn Avrundet  80 60  Mulig stolpehull. Mørkebrun siltig sand 
iblandet trekull. Skoningssteiner. 
Varmepåvirket stein, 2 kg. 

Tabell 5. Beskrivelse av stolpehull i S1742. 
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Figur 36. S2867, del 1 (Cf34544_353, mot SØ). 

 

 

 
Figur 37. S2867, del 2 (Cf34544_355, mot SØ). 
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Figur 38. Profil S2122 (Cf34544_310, mot SV) 

Stolpehullene i S2867 dukket først opp ved snitting av strukturen. I plan var den noe 
uformelig og udefinert, men sett i lys av stolpehullene fremtrer S2867 som rester etter en 
vegg-grøft.  
 

 
Figur 39. Profil av S2867 med de to stolpehullene og rest etter vegg-grøft i midten (Cf34544_355, mot SØ). 
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Figur 40. Stolper i og rundt S1742, og esser (i rosa) i S1742. Produsert 19.11.2014 MJ. 
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2) Stolpehull i kant eller umiddelbar nærhet til S1742 
Det var 11 stolpehull i kant med S1742 og 2 stolpehull øst for S2592 Av disse 13 
stolpehullene ble 9 snittet og dokumentert. I tillegg var det 4 stolpehull som ble avskrevet 
uten dokumentasjon, S1857, S1829, S1818 og S1808. Stolpehullene i kant ligger omtrent 50 
cm fra avgrensningen til S1742 i vest og nord. I øst ligger de opptil 2 meter fra kanten. De to 
på østsiden av S2592, S1332 og S1346, ligger 4.3 og 7 meter fra S1742 og regnes dermed 
ikke som en del av smia. S1346 ble dokumentert, men siden avskrevet som de fire nevnte 
stolpehullene over. 
 
S-nr Gruppe Plan Bunn  Sider Diam Bredde Lengde Dybde Beskivelse 
1332 2 Ujevn Ujevn Avrundet  90 70 12 Noe usikker. Kan være dobbelstolpehull. 

Mørkebrun humusholdig sandig silt med 
grus og stein. Mulige skoningsstein synlig 
i profilen i V og mellom de to mulige 
stolpehullene. 12 cm dyp. 

1346 2 Oval Ujevn Ujevn  69 35 13 Avskrevet/Mulig steinopptrekk. Ujevn 
bunn, ulike sider og ganske løse masser. 
Brun humusholdig siltig sand, noen 
kullbiter og steiner. 13 cm dyp. 

1788 2        Ikke undersøkt. 
1796 2        Ikke undersøkt 
1863 2 Ujevn Avrundet Ujevn  80 60 20 Humusholdig mørkebrun sandig silt. Mye 

steiner i og rundt strukturen. 
Skoningsstein. 20 cm dyp. 

1874 2 Ujevn Avrundet Avrundet  44 29 8 Bunn av stolpehull. Består av mørkebrun 
humusholdig sandig silt med noe få 
steiner (10-15 cm.). 8 cm dyp. 

1886 2 Rund Avrundet Avrundet 40   16 Stolpehull med skoningsstein. Består av 
mørkebrun humusholdig sandig silt. Flere 
steiner i midt av strukturen (15 – 20 cm.). 
16 cm dyp. 

1909 2        Ikke undersøkt. 
2313 2 Oval Ujevn Avrundet  76 70 26 Mørkebrun kullholdig siltig sand. 

Skoningssteiner veldig tydelig i profil. 
Hoveddelen av stolpehuller ligger 
innenfor 30 cm av strukturen. 

2328 2        Avskrevet? 
2372 2 Oval Ujevn Avrundet  43 40 13 Tydelig avgrenset. Består av mørkebrun 

siltig sand med småstein. Trekull.. 13 cm 
dyp. 

2384 2 Oval Avrundet Avrundet  24 16 6 Mørkebrun siltig sand med kullrand i 
plan og kull-lag i profil. 

3155 2 Oval Avrundet Skrå  35 26 7 Flammete humus holdig, noe siltig sand. 
Noen kullbiter. Bunn av stolpehull. 

Tabell 6. Beskrivelse av stolpehullene i kant av S1742. 

 
De gjenværende undersøkte og dokumenterte stolpehullene noe variert i størrelse, men er 
gjennomsnittlig 35-40 cm i diameter, med unntak av S2313 og S1863 som er henholdsvis 70 
og 80 cm i diameter. Flere har også tydelig skoningsstein, se f.eks. S2313 og S1886 i figur 40 
og 41. Fyllmassen er mørkebrun humus- og siltig sand. Noe trekull synlig. Dybden varierer 
også, fra 7-26 cm. For en mer detaljert beskrivelse henvises det til tabell 6, og for distribusjon, 
se figur 40. 
 
Mellom S2384 og S1886 ligger et fyllskifte som kan tolkes som veggrøft S2515 (se kap 
6.6.3). 
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Figur 41. Stolpehullene S2313 og S1863 i profil (Cf34544_268 og _262, mot SV og N). 

 

 
Figur 42. Stolpehull S2372 og S1886 i profil (Cf34544_261 og _255, mot Ø og N). 

 
 

3) Stolpehull nord på felt 2 
Nord på felt 2 var det 26 stolpehull. Disse var spredt over hele den nordlige delen, fra helt i 
øst til helt i vest. Det var en stor konsentrasjon av stolpehull sentralt på den nordlige delen. Av 
disse ble 15 snittet og dokumentert. Det var 10 strukturer som ble avskrevet uten 
dokumentasjon, og ett av hullene ble avskrevet etter snitting.  
 
De 26 stolpehullene i denne delen av feltet kan videre deles inn i to undergrupper etter 
størrelse og mulig konstruksjon. 
 
3.1) Gruppe 3.1 utgjør 10 forholdvis store fyllskifter og måler mellom 25-104 cm, men med 
hovedvekt på 60-70 cm (se tabell 7). De er også varierende i dybde, fra 9-54 cm dype. S1660 
er her medregnet som stolpehull, men den er noe usikker og det kan hende det er en grop i 
stedet. S1470 ligger under S1456 og er ikke målt inn med Intrasis. Den er dokumentert (se 
figur 43). Stolpehullene i denne undergruppen kan tolkes som et mulig hus som strekker seg 
over den sentrale nordlige delen av felt 2, se figur 48 med de aktuelle stolpehullene i lys 
grønn farge. 
 
S1456 og S1470 er noe tvilsomme som stolpehull. De ligger i kant med hverandre, S1470 litt 
under S1456. De er en god del forstyrret, noe profilene viser, men det er mulig av de har vært 
stolpehull, spesielt S1470 som kan se ut til å ha rester etter skoningstein. 
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S-nr Gruppe Plan Bunn  Sider Diam Bredde Lengde Dybde Beskivelse 
1312 3        Ikke undersøkt 
1321 3        Ikke undersøkt 
1416 3        Ingen dokumentasjon. 
1678 3        Ikke undersøkt. 
1722 3        Ikke undersøkt. 
1732 3        Ikke undersøkt. 
3404 3 Rund Avrundet Avrundet  34 26 14 Gråbrun humusholdig sand med 

ett par steiner. Bunn av stolpehull. 
1628 3 Oval Flat Loddrette  50 21 16 Gråbrun noe siltig humusholdig 

sand. Kan relateres til andre 
stolpehull i området, Mulig 
skoningsstein. 

1470 3.1 Oval Ujevn Ujevne  30 25 19 Mørkebrun/svart humus med lite 
kull. 19 cm dyp. Under S1456. 

1357 3.1 Stolpehull Oval Flat Avrundet  60 54 Mørkebrun humusholdig siltig 
sand med moe trekull. Rad av 
steiner midt i strukturen. 

1456 3.1 Rund Avrundet Avrundet 70   27 Mørkegrå/svart sandig humus 
med lite trekull. 27 cm dyp. 

1495 3.1 Oval Ujevn Ujevn  25 36   
1559 3.1 Oval Flat Avrundet  64 60 9 Gråbrun sand, noe løs, iblandet 

mindre stein. Noe trekull. 
Muligens bunn av stolpehull 

1591 3.1        Ikke undersøkt. 
1700 3.1        Ikke undersøkt. 
3142 3.1 Oval Avrundet Avrundet  90 40 20 Mørkebrun humusholdig sand. En 

del steiner i topp, ett par i bunn. 
Trekull. 

3190 3.1 Ujevn Avrundet Avrundet  59  13 Stolpehull. Mulig to – 
dobbelstolpe? En består av 
gråbrun humusholdig sand, den 
andre av mørkebrun siltig sand 
med gulbrun sand på topp. Ligger 
kant i kant. Mulig skoningsstein 
ved den ene. 

1660 3.1 Oval Ujevn Skrå  104 85 27 Grop med tydelig 
nedgravningskant. Fylt av mye 
stein (5-15 cm) og mørkebrun 
sand- og humusholdig silt. Lite 
kull. En bit slagg ble funnet på 
toppen 

1581 3.2 Oval Flat Avrundet  33 28 15 Svartbrun, fet siltig sand med 
trekull. 

1650 3.2 Oval Avrundet Avrundet  50 38 12 Tydelig avgrenset i plan. 
Mørkebrun siltholdig sand med 
mye stein i plan. I profil er sidene 
tydelig avgrenset, mens bunnen er 
noe utydelig. Mørkebrun 
sandholdig silt. Skoningssteiner. 

1689 3.2        Snittet. Ikke dokumentert. 
3322 3.2 Rund Avrundet Skrå  19 15 8 Gråbrun humusholdig sand med 

små kullflekker. Kullbiter synlig. 
Stolpehullet passer inn på linje 
med flere liknende strukturer som 
former to parallell rader. 

3334 3.2        Ikke undersøkt 
3346 3.2 Rund Avrundet Avrundet  27 26 8 Gråbrun humusholdig, noe siltig 

sand. Bunn av stolpehull. 
3382 3.2 Rund Avrundet Skrå 18   8 Gråbrun humusholdig sand med 

kullflekker Bunn av stolpehull. 
3391 3.2        Ikke undersøkt 

Tabell 7. Beskrivelser og inndelinger av stolpehull på nordlig del av felt 2. 
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Figur 43. S1456 og S1470 (til høyre) i plan og profiltegning (Cf34544_378, mot N. Rentegnet av MJ). 

 
 

 
Figur 44. Stolpehull eller grop S1660 i plan og profil (Cf34544_243, 244, mot Ø). 

 
3.2) Gruppe 3.2 består av 8, noe mindre, stolpehull sammenlignet med gruppe 3.1. De ligger 
mellom 18-50 cm i diameter og 8-15 cm i dybde, men hovedsakelig 8 cm dybde. De består av 
grå humusholdig sand med kullflekker. De er såpass like hverandre at det er rimelig å anta de 
er rester etter stolper fra samme konstruksjon. Se tabell 7 nærmere beskrivelser av de 
forskjellige stolpehullene og figur 48 for distribusjon i forhold til undergruppe 3.1 
 
 

  
Figur 45. Stolpehull S1628 i plan og profiltegning (Cf34544_396, mot SV. Rentegnet av MJ). 
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Figur 46. Stolpehull S1581 i plan og profiltegning (Cf34544_377, mot Ø. Rentegnet av MJ). 

 
 
 

      
Figur 47. Stolpehull S1650 i plan og profiltegning (Cf34544_390, mot NV. Rentegnet av MJ). 

 
 
Som nevnt tidligere er S1660 et usikkert stolpehull. I profil er den lik S1559 som ligger litt 
lenger mot nord på feltet. S1660 er delt i to av en større stein og på den ene siden av 
strukturen kan det se ut som det er skoningsstein. Strukturen blir derfor tatt med som et mulig 
stolpehull. Som eneste stolpehull på den nordlige delen av felt 2, er S1660 vedartsbestemt og 
datert. Dateringsresultatet ga 937±30 BP, ukal., 1020-1170 AD kalibrert (Ua-
46688/KP55/C58337/83). Dersom S1660 er rester etter en stolpe i et hus, kan det dermed 
dateres til tidlig middelalder. 
 
De resterende 6 stolpehullene på den nordlige delen av felt ligger isolerte fra de andre og kan 
ikke knyttes til noen konstruksjoner. De er heller ikke undersøkt eller dokumentert. 
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Figur 48. Distribusjon av stolpehull på nordlig del av felt 2 med undergruppene 3.1 (stolpehull2) og 3.2 
(stolpehull3). Produsert 27.11.2014 MJ. 
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6.6.6 KOKEGROPER 

 
Figur 49. Oversikt over kokegropenes, farget grått, og ildstedene, farget rødt, plassering på felt 2 i forhold til 
S1742. Produsert 18.11.2014 MJ. 

 
En kokegrop defineres gjerne som groper med et markant kull-lag i bunn etterfulgt av et lag 
med skjørbrent stein. Over dette ligger det gjerne masse akkumulert etter kokegropens 
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brukstid (Gjerpe og Rødsrud 2008:168). En slik definisjon kan imidlertid være noe 
misvisende siden de strukturer som avdekkes ved flateavdekking ofte kan være overpløyd og 
kun et tynt kull-lag gjenstår. I slike tilfeller kan det være lett å forveksle en kokegrop med et 
ildsted.  
 
På felt 2 ble det funnet 5 kokegroper og 3 mulige ildsteder. Kokegrop S1427 og ildsted S1966 
ble ikke nærmere undersøkt. Kokegropene er mellom 80 og 100 cm store i diameter og 10-16 
cm dype. De er alle tydelig markerte i undergrunnen og består av store mengder skjørbrent 
stein.  
 
Bortsett fra S1302 som ligger i nørdøstre hjørne av feltet, ligger alle kokegropene i nordvestre 
hjørne av feltet, nord for kulturlaget S1742 og for den mulige innhegningen til denne (S2426 
og S2592). 
 
 
Kokegroper 

 
Figur 50. S1302 i plan og profil (Cf34544_238, mot Ø. Rentegnet av MJ). 

 

 

        
Figur 51. Kokegrop S1375 i plan og profil (Cf34544_240, mot N. Rentegnet av MJ). 
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Figur 52. Kokegrop S1388 i plan og profil (Cf34544_245, mot SØ. Rentegnet av MJ). 

 

 
 
 

    
Figur 53. Kokegrop S1400 i plan og profil (Cf 34544_252, mot S. Rentegnet av MJ). 

 
 
 
Ildsted 
I motsetning til kokegropene ligger de antatte ildstedene sentralt i S1742. S2100 består av 
tydelig rødbrent sand og er på bakgrunn av dette tolket som rest av ildsted. Ildstedet er 60 cm 
i diameter og 17 cm dypt.  
 
S2910 var 70x 30 cm stort og kun ett par cm dypt. Det består av et svart kullholdig sandlag 
med innslag av rødbrun brent sand. Under ildstedet er også brun, brent sand. Det var 0,1 kg 
varmepåvirket stein i strukturen. 
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Figur 54. S2100 i plan og snittet med S2080 og S2122 på hver side (Cf34544_294, 314, mot S ). 
 

6.6.7 FUNNMATERIALE  
Alle funnene som ble gjort under fylkeskommunens registreringer på felt 2 ble gjort i 
fyllskiftet senere kalt S1742. Blant funnene er det en båtnagle (C58337/3), noen 
jernfragmenter (C58337_9_11), ett vektlodd av bly (C58337/12), never (C58337/24) og 
keramikkskår fra flere spannformete kar, både asbest og klebermagret med linjedekor og 
korsdekor (C58337/13-17). 
 

 
Figur 55. C58337/13 Fragment av spannformet kar med linjedekor og C58337/15 Fragmenter av spannformet 
kar med linje- og korsdekor (Cf34544_515, 517). 

 
I løpet av utgravingen ble alle funn, med unntak av slaggbiter (S3355, S1660, S1357, S3142, 
S2426) og ett jernfragment (S3142), funnet i S1724.  
 
Under utgravningen ble det funnet flere keramikkskår fra spannformete kar, de fleste lik 
skåret som innkom fra registreringen, C58337/13 (C58337/18-23). En del skår var meget 
fragmenterte og uten dekor, med unntak av C58337/14/16/18 som alle har linjedekor.  
 

 
Figur 56. C58337/14, 16, 18 Fragmenter av spannformete kar med linjedekor (Cf34544_516, 519, 520). 

I tillegg ble det funnet to nøkler av jern (C58337/1-2) fra S1742 og S1874, og flere 
jernfragmenter (mulige beslag-deler, mest udefinert) (C58337/4-8/10).  
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Figur 57. C58337/1 og C58337/2 Nøkler av jern (Cf34544_521, 522). 

Det ble funnet brente bein spredt jevnt over i strukturene i S1742 (C58337/25-44) 
(C58337/25/26 ble funnet under registreringen), samt et tilfelle av ubrent bein (C58337/45). 
Alt beinmaterialet stammer fra dyr. Ofte fulgte slagg og brent bein hverandre, som i S2313, 
S2215 og S2867. 
 

 
Figur 58. Funndistribusjon felt 2. Produsert 27.11.2014 MJ. 

 
Foruten ett par biter slagg som ble funnet under registreringen (C58337_47-48), ble 
hovedparten av slagget (C58337_49-67) funnet i forskjellige strukturer i og i kant av S1742. 
Det meste av slagget som ble funnet var slagg typisk for rensing av luppejern og presenterte 
seg i form av dråpeslagg og hammerskall (se kap. 6.6.2). Både dråpeslagg og hammerskall ble 
funnet i S100310 og S2215.  
 
På felt 2 ble det også gjort et løsfunn av en varmepåvirket og sprengt flintbit (F206). Den ble 
antatt å ikke være bearbeidet av mennesker, og kassert før katalogisering.  
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6.6.8 NATURVITENSKAPLIGE PRØVER 
Fortløpende ble det tatt ut 42 kullprøver (C58337/69-109) og 34 makroprøver (C58337/110-
143) på felt 2. Av disse ble 9 kullprøver sendt til vedartsbestemmelse. Syv ble videre sendt 
til 14C- datering, mens fem makroprøver ble sendt til analyse. 
 

6.6.9 DATERING 
Syv kullprøver ble radiologisk datert fra felt 2. Alle prøvene, bortsett fra én (Ua-
46688/KP55/C58337/83), ga en datering til romertid/folkevandringstid og lå mellom 230 – 
540 e.Kr. KP55 ble tatt fra en grop/stolpehull (S1660) i utkant av S1742 på felt 2 og ga en 
datering til 1020 – 1170 e.Kr., vikingtid/middelalder. 
 

 
Figur 59. Oversikt over dateringene fra felt 2. 

 
Kontekst  C-nr. S-nr. ID Materiale Datering 

BP 
Kalibrert alder ett 

sigma 
Stolpehull C58337/82 2372 Ua-46685 Bjørk, furu, 

selje/vier/osp 
1685+/-30 260 - 280 AD 

330 - 410 AD 
Kokegrop  C58337/80 1400 Ua-46686 Bjørk, selje/vier/osp 1643+/-30 340 – 440 AD 

490 - 510 AD 
Stolpehull  C58337/85 1886 Ua-46687 Bjørk, furu, hegg 1622+/-30 390 – 440 AD 

480 – 540 AD 
Grop C58337/83 1660 Ua-46688 Furu 937+/-30 1030 – 1060 AD 

1070 – 1160 AD 
Kokegrop  C58337/88 1302 Ua-46689 Osp 1694+/-30 260 – 280 AD 

330 – 400 AD 
Stolpehull C58337/92 2122 Ua-46690 Bjørk, furu, 

selje/vier/osp 
1740+/-30 250 – 340 AD 

 
Esse C58337/72 2020 Ua-46691 Bjørk, furu 1574+/-31 430 – 540 AD 

Tabell 8. Dateringer strukturer felt 2. 
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6.7 ANALYSER 
Analysen av makroprøvene tatt fra S1110 (S2393 og S2624) viste at mesteparten av grøfta på 
felt 1 var utsatt for cenococcum. Cenococcum er en jordsopp som trives godt i løse 
jordmasser. Mest sannsynlig er soppen kommet til etter grøftens funksjonstid.  
 
Trekullbitene som fantes i de samme prøvene fra S2393 og S2624 ble også analysert ved 
Natur og Kultur og viste at hovedparten bitene var påfallende skarpkantede. Det innebærer at 
kullet har vært beskyttet mot mekanisk slitasje (ofte bearbeidet jord, eksponering, beferdet 
flate). Videre indikerer dette at grøfta ikke kan ha stått åpen over lengre tid etter at treet ble 
brent. 
 
Analysen av makrofossilprøvene som ble tatt ut på felt 2 viste også konsentrasjoner av 
skarpkantede trekull, samt noen kjerner av bygg. I tillegg var det rest av korn og småsyre 
(Moltsen 2013; se vedlegg 13.6.2). De skarpkantede trekullrestene tilsier at etter 
avbrenningen av treverket ble det ikke utsatt for mekanisk slitasje. 
 
Basert på det analyserte slagget tyder det på at det mest sannsynlig har foregått jernutvinning 
på felt 1, mens det på felt 2 har vært en form for primærsmie (Jouttijärvi 2014; se vedlegg 
13.6.3). Slagget fra felt 1, spesielt fra S2393 og S2624, var store fragmenter av større 
kompakt slagg med spor etter to forskjellige utvinninger. På felt 2 er slaggbitene mindre og 
ikke like kompakte, og i S2215 ble det funnet typisk esseslagg og hammerskall, begge 
normale ved primærsmiing. Primærsmiing innebærer rensing av luppejern. 
 
Kjemiske forbindelser i slagget viser også at det har en sammensetning som er vanlig for 
jernutvinningsanlegg i Norge.  
 

6.8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 
 
Basert på gjenstandsfunn og strukturer funnet under den fylkeskommunale registreringen, var 
felt 1 og 2 registrert som henholdsvis gravfelt og bosetnings- og aktivitetsområde med graver. 
Under Kulturhistorisk museums undersøkelse ble det forholdsvis tidlig klart at det ikke fantes 
graver på de to feltene. Det tok tid å forstå hva slags funksjon lokalitetene egentlig hadde hatt. 
Etter omfattende rensing av undergrunnen og undersøkelser av de aktuelle strukturene framsto 
den interne organiseringen og strukturenes funksjon noe klarere, og analyseresultat og 
dateringer har bidratt til å danne seg et helhetlig bilde av lokaliteten. 
 
Ved de fleste arkeologiske utgravinger dukker det opp strukturer som er vanskelige å definere 
og tolke, det være groper, nedgravninger eller grøfter. Ofte lar disse strukturene seg ikke 
definere før analyser eller dateringer foreligger. Både på felt 1 og 2 dukket det opp flere 
strukturer av udefinert art. Den største lå på felt 2 og målte omtrent 13,5 m i dm og gikk i øst 
– vest retning midt i feltet (S2426). På felt 1 var det en grøft (S1110/S2393 og S2624) som 
målte 12,8 m og lå i sørvest på feltet i retning nedover skråningen, det vil si NNØ-SSV. 
 
Allerede under registreringsarbeidet ble det gjort gjenstandsfunn på både felt 1 og 2, men 
under utgravingen var det felt 2 som var mest funnrikt. Funnene på de to feltene skilte seg noe 
fra hverandre, i det at det på felt 1 ble funnet mer slagg, brente bein og deler av skiferbryner, 
samt flere perler. På felt 2 var det mindre mengder av slagg og brente bein, men isteden ble 
det funnet keramikk og nøkler av jern. Det ble også funnet diverse udefinerte jerngjenstander 
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på begge feltene. Enkelte av funnene er beskrevet i kap. 6.5.5 og 6.6.7 Funnmateriale. For en 
oversikt over alle funnene henvises det til vedlagte tilveksttekst i kap. 13.2.  
 
Felt 1 og 2 danner trolig restene av et større aktivitetsområde benyttet til ulike former for 
utvinning og bearbeiding av jern, med et smieanlegg nord i området.  
 
Selve smia i anlegget utgjør hele S1742. Her er det rester etter flere esser (S2251, S2020, 
S2846), noe slagganalysene utført av Arne Jouttijärvi (2014, vedlegg 13.6.3) støtter opp om, 
og det er rester etter ildsteder eller tegn på bruk av høy varme (S2100, S2910). Det er også en 
mulig rest etter en smiestabbe (S2013) og en ovn (S100310). 
 
Samtidig med slagganalysen ble jordrestene som fantes på en del av slagget analysert. 
Spesielt i restene fra S2215 og S100310 ble det funnet relativt mange hammerskall (se kap 
6.6.7). I tillegg var det i S100310 dråpeslagg, begge gode indikasjoner på at S1742 består av 
esser og en smie. S100310 kan også være rester etter en ovn, da den har fellestrekk med en 
ovn fra tidlig førromersk jernalder på Holen i Follebu, Oppland (se figur 34). 
 
Mens det var lite slagg fra strukturene i og rundt S1742, var det til gjengjeld mye slagg på felt 
1. Slagg ble samlet inn som løsfunn over hele feltet, med unntak av den østre delen, men 
mesteparten ble samlet inn fra S1110 (S2393 og S2624). I essene S1176, S1281, S1209 og 
S1194 var det lite eller ingen slaggrester. Det lille som var i S1176 kan likevel gi en 
indikasjon på at strukturen kanskje var en utvinningsovn for jernvinne i stedet for en esse 
(Jouttijärvi 2014:2).  
 
Den store mengden brente bein, trekull og slagg som ble funnet i S1110 (S2393 og S2624) 
tyder på at grøfta har vært en avfallsgrøft. Det er derfor mulig at essene og den eventuelle 
ovnen er renset og at innholdet havnet i grøfta, og det er derfor det ble funnet så lite i essene. 
Slagganalysene tilsier også at det sannsynligvis dreier seg om jernutvinning på felt 1. Ett 
fragment av en luppe funnet på felt 2 kan i tillegg med stor sannsynlighet knyttes til 
utvinningsslagget som ble funnet i S1110 (S2393 og S2624) på felt 1. 
 
14C-dateringene og slagganalysene tilsier at det er en sammenheng mellom strukturene på de 
to feltene. Basert på typen slagg er S1742 sannsynligvis et smie-anlegg som er brukt som en 
primærsmie. Primærsmiing innebærer rensing av jernet for slagg, før det går videre til 
sekundærsmiing og selve utsmiingen av gjenstander (Larsen 2009:86). Dråpeslagg er en 
indikasjon på at jernet fortsatt inneholder en del urenheter, altså slagg, som spruter i form av 
gnister ved bearbeiding/oppvarming. Dråpeslagg ble funnet inne i smia. Kjemiske 
sammensetningen antyder et spesialisert verksted hvor jernet kun ble renset for slagg, for 
deretter å bli fraktet videre til andre steder for bearbeidelse. 
 
Mangelen på konkrete jernredskaper tyder også på at det har vært en primærsmie. Blant 
funnene gjort i S1110 (S2393 og S2624) var det flere deler av skiferbryner (C58336/58-63). 
Delene var fragmenterte og grove. Grove skiferbryner ble ofte brukt ved primærsmiing for å 
anslå renheten på jernet. Ved å slå på jernet med brynen vil det slå gnister og fargen på 
gnistene kan fortelle hvor rent det er og hvor mye varme det dermed vil kreve for videre 
bearbeiding (muntlig meddel. Kjetil Loftsgarden, KHM).  
 
På felt 1 har det trolig foregått jernutvinning. Uten sikre strukturer som kan knyttes til 
jernutvinning er det sannsynlig at utvinningsovnene har befunnet seg utenfor 
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utgravningsområdet. Det er ingen indikasjoner på at jernet har kommet langveis fra, og trolig 
dreier det som lokal utvinning og bearbeidelse (Jouttijärvi 2014: 2,3).  
 
Den spannformete keramikken som ble funnet på felt 2 bar tegn på at de var svartbrent. Dette 
kan være et resultat av brenningen i produksjonen. Spannformet keramikk er ikke egnet til 
koking, da de isolerer for mye og de er for små til koking ved hjelp av varme steiner. Slike kar 
er derimot velegnet for å beholde varmen og er derfor kanskje heller oppbevaringskar 
(Kristoffersen og Magnus 2012:10). Kanskje er de brukt i forbindelse med smieaktiviteten. 
 
Dateringene viser at området har vært i bruk over en periode på 430 år, mellom 130-560 
e.Kr., med de eldste strukturene på felt 1. Selve smia har antakeligvis vært større en det som 
er undersøkt, men store deler av aktivitetsområdet ble fjernet ved byggingen av E134. Felt 1 
og 2 bør derfor ses i sammenheng, og muligens er grøftene i begge felt rester etter en 
innhegning som strekker seg fra felt 2 over i felt 1. De røde feltene i den øvre delen av felt 1 
som var synlige i starten av utgravningen, men som senere forsvant pga regn og rensing av 
felt, kan tyde på varmebehandling (se kap 6.5.4, om S3264). Det ble også funnet brente bein i 
dette området. Antakelig var det en del av smia.  
 
S2426 ble opprinnelig tolket som mulige dreneringsgrøft eller vanndrag. Profilen derimot er 
forholdsvis grunn, steinfylt og viser tydelige tegn på å være en nedgravning. På den andre 
siden av E134, på felt 1, er det også en tydelig steinsatt nedgravning i S3264 (S1227 og 
S1244). Dersom S3264 er en del av samme innhengning er denne nedgravningen ekstra 
tydelig der. Den nordvestlige delen er tydelig bygd opp av stein og består av en mørkere 
kullholdig masse. Dateringene fra smie-anlegget og S3264 er også innenfor samme periode, 
romertid, hvilket innebærer at de er mer eller mindre samtidige og dermed mest sannsynligvis 
er deler av samme anlegg. Figur 60 viser hvordan en mulig utstrekning av en innhegning, eller 
steingjerde, ville sett ut dersom de aktuelle strukturene er en del av innhegningen.  
 
Sammenliknet med S3264 på felt 1, som er tydelig avgrenset og bygd opp av stein, er S2426, 
S2476 og S2592 noe mer ujevne og utydelige. Men profilen til S2426 og S2476 viser en 
tydelig nedgravning som fortsetter under det mørkeste laget på topp. Det er også en tydelig 
ansamling stein i strukturene. At strukturene på felt 2 ikke er like tydelige som S3264 kan 
skyldes at de har vært mer utsatt for ras eller forstyrrelser, men det kan også skyldes at det har 
vært mer aktivitet i den delen av området, noe som har påvirket og kanskje ødelagt 
innhegningen/gjerdet.  
 
Vi sitter dermed med en smie med mulig innhegning/gjerde rundt. Langs ytterkanten av selve 
smia (S1742) er det flere stolpehull av forholdsvis lik form og størrelse. De er muligens rester 
etter veggbærende stolper. Sannsynligvis er det rester etter veggen rundt smia, og en del av 
vegg-grøften er fortsatt synlig i S2515. I en smie må det være forholdsvis mørkt for å kunne 
se når jernet har rett temperatur (Gjerpe og Bukkemoen 2008:209), og en vegg rett rundt 
essene vil derfor være naturlig og sannsynlig.  
 
Også inne i S1742 kan det se ut til å være en veggrekke. Denne buer seg svakt fra nord mot 
vest. I nord var deler av vegg-grøfta, S2867, tydelig i plan, mens snittingen påviste to 
stolpehull med solide skoningsstein. Det ene var også forholdsvis dypt. Et liknende dypt 
stolpehull, S2711, er å finne helt vest i denne mulige veggrekken. Et annet stolpehull i denne 
mulige veggrekken, S2122, ble datert til 250-340 e.Kr. 
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Figur 60. Oversikt over felt 1 og 2 med mulige rester etter innhegning/steingjerde i lilla. Kartgrunnlag: Norge i 
Bilder. Produsert 21.11.2104 MJ. 
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Sammenlignet med stolpehullene S2372 og S1886 som ligger utenfor S1742, datert til 
henholdsvis 260-410 e.Kr og 390-540 e.Kr., innebærer den en mulig overlapping på kun 10 år 
mellom S2122 og S2372. S1886 og S2372 har en overlapp på 20 år. S1886 og S2711 
overlapper ikke overhodet og kan derfor anses å tilhøre forskjellige strukturer.  
 
S2372 kan være både en del av den ytre stolperekken og den indre mulige veggrekken. Med 
tanke på at noen av stolpehullene ligger svært nære essene i S1742, er det stor sannsynlighet 
for at disse stolpehullene og essene er fra forskjellige bruksfaser. Ingen av essene i nærheten 
av stolperekken er imidlertid daterte. Den eneste essen som er datert, S2020, ligger sentralt i 
smia, mot sør, og er datert til 430-540 e.Kr. Dette er en datering som stemmer bedre med 
stolpene i ytterkant av smia. S2020, S2372 og S1886 kan derfor være rester etter samme 
struktur. Men ut fra dateringen av S2373 kan dette stolpehullet også være en del av den 
mulige veggrekken inne i S1742 med stolpehullene S2711 og S2122. 
 
Funnene som ble gjort på felt 2 ser ut til utelukkende å være konsentrert innenfor de to 
konstruksjonene; S1742 smia og det mulige huset på den nordlige delen av felt 2. 
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7. FELT 3 (ID 138888): GRAVHAUG (AVSKREVET) 
Gravhaug id 138888 lå på gnr. 86 bnr. 3, kloss inntil og sør for E134. Området besto av en 
flat, svakt hvelvet gresslette som var avgrenset mot bratte fjellskrenter ned mot vannet i 
sørøst, bolig og skogsområde i sør og vest, og av E134 i nord.  

7.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Gravhaugens status var usikker, og førsteprioritet var å avklare dens status og eventuelle 
konstruksjonselementer. Skulle det vise seg å være en gravhaug, var dokumentering, 
innsamling av funn og prøver neste prioritering. Det var da også viktig å undersøke områdene 
rundt haugen, for å avdekke eventuelt andre gravanlegg som ikke var synlig på 
markoverflaten. 
 

 
Figur 61. Haugens (Id 138888) plassering i landskapet. Kartgrunnlag: Norge i Bilder. Produsert 10.2.2014 MJ. 

7.2 UTGRAVNINGSMETODE 
Ved hjelp av gravemaskin skulle hele haugen avdekkes, det vil si torv og eventuell matjord 
som lå over haugen måtte fjernes. Om det registrerte fornminnet skulle vise seg å være en 
gravhaug, ville neste steg bli undersøkelser i form av snitting eller ved å dele haugen inn i 
kvadranter. Strukturer skulle dokumenteres i plan og profil. I dette tilfellet ble kun maskinell 
flateavdekking tatt i bruk. 

7.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Arbeidet på haugen startet 10.07.12 med metalldetektorsøking. Det ble mange utslag over 
hele området, med hovedvekt på selve haugen og på haugens nordside opp mot E134. 
Mesteparten av utslagene skyldtes gjenstander fra nyere tid. Dette arbeidet fortsatte fram til 
og med 15.07.12. 
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16.07.12 ble sikringsutstyr satt opp ved feltet og avdekkingen av området ble startet. Det ble 
lagt en profilbenk gående rett over det antatte gravminnet fra øst til vest. Flateavdekkingen 
avdekket et tynt lag med gresstorv øverst, ca. 10 – 15 cm tykt, med spraglete hvit, guloransje 
og svart humusholdig undergrunn rett under. I området fra vest mot nord i kant av haugen var 
det et stort myrlag som fyltes fort opp med vann under flateavdekkingen. 
 

 
Figur 62. Felt 3 etter avdekking med våtområdet i venstre kant, og profilbenk (Cf34545_31, mot Ø, Cf34545_39, 
mot N). 

 
Hele haugen og området rundt var ferdig avdekket i løpet av 17.07.12. Det ble avdekket i alt 
594 m2. det ble ikke funnet tegn på at den svake hvelvingen på overflaten utgjorde rester etter 
et gravminne. Undergrunnen viste at hvelvingen skyldtes en svakt hevet og naturlig 
terrengformasjon. Det ble ikke avdekket andre strukturer i området rundt haugen. Ettersom 
haugen viste seg å være naturlig, ble det gravd avslutningsvis gravd en mindre sjakt langs 
med profilbenken for å foreta en rask dokumentasjon av undersøkelsen. Profilen ble tegnet 
18.07, og felt 3 ble avsluttet og avskrevet.   

7.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Som på de andre feltene var også her trafikken et problem. Feltet lå i plan med E134 og helt 
inntil veien i en delvis uoversiktlig sving. Sikringer ble satt opp og det var redusert fart også 
her.  

7.5 UTGRAVNINGEN 
Det ble ikke gjort noen funn, verken i form av gravelementer eller gjenstander, under 
utgravningen. Som figur var 16 viser det lite antydning til fortsettelse av haugen mot sør og 
området i nord fyltes raskt opp med vann. Foruten dette var området preget av 
skogsundergrunn, en noe siltig fargerik sand. 
 
Haugen ble målt inn og profilen ble dokumentert med tegning og fotografier. 
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Figur 63. Profil av haugen (tegnet av IA, rentegnet av MJ). 

7.5.1 NATURVITENSKAPLIGE PRØVER 
Ingen naturvitenskaplige prøver ble tatt ut fra felt 3. 

7.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 
Avdekkingen av haugen påviste en naturlig forhøyning omgitt av myrlag/våtområde og 
skogsundergrunn. Utslag på metalldetektoren var i all hovedsak årsaket av moderne 
gjenstander som var blitt mistet langs veien. Området er avskrevet som kulturminne og prøver 
og gjenstander kassert.  
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8. FELT 4 (ID 139193): FUNNSTED FOR LØSFUNN FRA STEINALDER 
Funnstedet på Edland Øvre, gnr. 89 bnr. 1, lå på en liten slette, kloss inntil og på sørvest-siden 
av E134, mellom veien og utløpet av Kjela til Tveitevatn. 
 
Under den fylkeskommunale registreringen i 2010 (Olsen 2010) av Edland Øvre ble det 
funnet en flintkjerne (C58339) i sjakt nr. 8, østlig del. For å kunne avgrense en eventuell 
boplass ble det satt prøvestikk rundt sjakta, totalt 8 stk. I prøvestikk nr.3 ble det funnet et 
mulig trekullag med brente bein i. Dette er indikasjoner på en mulig steinalderboplass. Alle de 
andre prøvestikkene var negative.  
 
For å avklare lokalitetens utstrekning og kunnskapspotensial, ble det bestemt at en 
forundersøkelse, fase 1, skulle iverksettes av KHM. Dette skulle skje med prøveruter. Dersom 
prøverutene skulle vise seg å være positive, ville en fase 2 igangsettes, hvor nærmere 
undersøkelser og graving av området ville finne sted. 

8.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Problemstillingen ved undersøkelsen var hvorvidt det fantes en steinalderboplass på området. 
Dette måtte først avklares ved en forundersøkelse, innledende fase 1, i form av utleggelse av 
koordinatsystem og prøveruter på området. Skulle prøverutene vise seg å være positive, ville 
en ny problemstilling bli aktuell og videre undersøkelser hadde vært nødvendige. Da alle 
prøverutene var negative, var det ikke nødvendig med en iverksettelse av fase 2. 
 

 
Figur 64. Lokalitetens (Id 139193) beliggenhet ved Tveitevatn og utløpet av Kjela. Kartgrunnlag: Norge i 
Bilder. Produsert 10.2.2014 MJ. 
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8.2 UTGRAVNINGSMETODE 
For å kunne avgrense en eventuell steinalderlokalitet, skulle det foretas prøveruter på det 
utvalgte området. Prøveruter innebærer at man graver en kvadrant, 50 x 50 cm, med spade, 
helt ned til den sterile undergrunnen. Massene som graves opp blir gått igjennom i såldet, det 
vil si en finmasket jernnetting som tillater all løsjord å renne gjennom, mens gjenstander og 
funn blir liggende i såldet.  
 
For å fjerne torva i overflaten, ble det flateavdekket med gravemaskin før prøverutene kunne 
settes. 

8.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Arbeidet på felt 4 begynte 18.07.2012. Det ble lagt ut et målebånd på 34 m som en foreløpig 
x-linje og satt 4 prøveruter langs denne. Gravemaskinen ankom 12.30 samme dag og 
flateavdekkingen ble gjort ferdig i løpet av dagen. Det ble avdekket totalt 390 kvm, med 34.5 
m på lengste i Ø-V-retning og 15 m i N-S-retning. 
 
Et ordentlig koordinatsystem ble lagt ut 19.07 og gravingen av prøverutene kunne begynne. 
Arbeidet med å grave prøveruter ble avsluttet 24.07. Det var da brukt flere personer over 
forskjellige dager på feltet, til sammen 11,5 dagsverk. Rutene ble først satt hver tredje meter, 
deretter spredt rundt alt etter hvordan feltet tillot det, innenfor koordinatsystemet som ble satt 
opp. Dukket det opp antydninger til kull-lag, ble det åpnet opp en rute ved siden av, for å 
avklare situasjonen.  

8.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Hele området som ble avdekket var meget omrotet og undergrunnen var som en bølgedal med 
torv, råtne røtter og greiner i søkkene. Det var dog tydelig at undergrunnen bestod av vanlig 
skogsundergrunn i hvit, oransje og svart-sjatteringer. De svarte feltene/humusfeltene kunne 
lett se ut som kull-lag ved første øyekast. Flere ganger dukket også dyrebein opp under 
avdekking og rensing av feltet. Med tanke på hvor omrotet det var, samt at det tidligere skal 
ha vært et slakteri på sletta (riktignok litt lenger sørvest), skal man ikke se bort ifra at trekull-
laget og de brente beina som ble funnet under registreringsarbeidet kan ha stammet fra rester 
av dette, eller av naturlige årsaker. Under gravingen av prøverutene dukket det også opp flere 
tilfeller av brente røtter. Dette er forhold som lett kan skape forvirring og/eller feiltolkninger 
under registreringsarbeidet, da det ofte er et begrenset område som avdekkes og det er 
vanskelig å se hele bildet. 
 
Ettersom dette var en forundersøkelse, ble det ikke satt en såldestasjon på feltet. All sålding 
foregikk ved utløpet av elva. De omrotede massene gjorde at hver prøverute var forskjellig og 
det var vanskelig å finne lag i profilene Med en variert masse bestående av både silt, sand og 
torv, gikk såldingen tregt. Hadde undergrunnen vært jevn og massene litt mer ensartet, ville 
arbeidet antakelig gått raskere.  
 
Et annet stort problem forbundet med undersøkelsen var den store mengden søppel som fantes 
på feltet. Det var flere bildeler (eksosrør, registreringsskilt, lyktglass m.m.) og 
husholdningsavfall, som f.eks. en colaboks fra OL 1988. En god del av søpla virket også å ha 
vært nedgravd. I tillegg til dette har området blitt brukt til dumping av grus og andre 
løsmasser, samt rasteplass for trailere.  
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Feltet lå på nedsiden og langs med E134 i en sving. Bilene som kjørte forbi på veien kjørte 
godt over fartsgrensen og det var mye trafikk. Vi fikk senere fortalt at det ofte lå biler på sletta 
som hadde kjørt ut av veien. Før undersøkelsen av feltet kunne begynne, ble det derfor satt 
opp sikringer langs veien, i form av murblokker og nedsatt fartsgrense. På tross av 
sikringsarbeidet, senket ikke bilistene farten nevneverdig. Undersøkelsene lot seg 
gjennomføre, men ikke uten et visst ubehag.  
 
På grunn av sikringsarbeidet ved alle feltene, ble oppstarten av felt 4 forsinket med en dag, 
men det var høyst nødvendig for å få utført arbeidet. Tapt tid ble raskt innhentet av at 
flateavdekkingen tok mye kortere tid enn antatt. 

 
Figur 65. Søppel funnet i løpet av undersøkelsen på felt 4 (Cf34546_13, mot S). 

 
Figur 66. Felt 4s beliggenhet langs E134 med sikringsutstyr på plass (Cf34546_01, mot SØ). 
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8.5 UTGRAVNINGEN 
 

 
Figur 67. Prøveruter felt 4. Kartgrunnlag: Norge i Bilder. Produsert 10.2.2014 MJ. 

 
 

 
Figur 68. Felt 4 tegnet. Tegningen inneholder noen flere prøveruter enn innmålingen, da de ble satt før 
avtorvningen og forsvant under dette arbeidet. (tegnet og rentegnet av MJ). 
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Lokaliteten ble, som nevnt innledningsvis, undersøkt med prøveruter (fase 1). Det ble totalt 
satt 21 prøveruter, fordelt hovedsakelig på nordlige, midtre og vestlige del av feltet. Alle 
prøverutene var negative, og det ble ikke funnet andre rester etter forhistorisk aktivitet. På 
grunnlag av dette, ble feltet ansett som avsluttet og avskrevet. Feltet ble målt inn og 
dokumentert med tegning og foto før det ble avskrevet og arbeidet gikk videre til andre felt. 
 

8.5.1 NATURVITENSKAPLIGE PRØVER 
Det ble ikke tatt ut noen naturvitenskaplige prøver på felt 4. 
 

8.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 
Basert på plassering i landskapet, funnet av flintkjernen (C58339) og det mulige trekull-laget, 
var mulighetene for at det skulle finnes en steinalderboplass der, tilstede. Overgangen fra elv 
til vann, det vil si roligere vannforhold, tilføring av friskt vann og gode fiskemuligheter, har 
gjort det til et attraktivt område. At det i tillegg er et forholdsvis flatt område, i motsetning til 
andre steder langs E134 hvor fjellet stuper rett ned i vannet, hjelper til med å styrke teorien 
om at det kan ha vært en boplass der. 
 
Ved nærmere undersøkelser av området, viste det seg derimot at sjansen for at en 
steinalderboplass hadde «overlevd» tidens tann, var liten. Den østlige delen, hvor felt 4 lå, var 
betydelig lavere enn E134 sammenlignet med midtre og vestlige områdene på sletta. Veien er 
nok noe bygd opp, men antakeligvis er deler av sletta planert og fjernet under byggingen av 
E134. I tillegg har de øvrige moderne forstyrrelsene preget området, og resultert i omrotede 
masser og søppel. Flintkjernen funnet under fylkeskommunens registreringer kan utgjøre rest 
av en fjernet boplass, men også være tilfeldig avfall etter annen aktivitet fra steinalderen.  
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9. FELT 5 (ID 138879): GRAVRØYS/RYDNINGSRØYS 
Den antatte gravrøysa (id 138879) lå i kant og nord for E134, på gnr. 84 bnr. 7.  Røysa var lett 
synlig, og besto av varierte størrelser stein, fra knyttnevestore til stein som knapt kunne løftes. 
Den lå i et søkk i terrenget, vest for og kloss inntil en liten bergknaus. Området var ellers 
forholdsvis flatt og preget av skog i N og myrområde i S.  
 

 
Figur 69. Røysas plassering i landskapet. Kartgrunnlag: Norge i Bilder. Produsert 10.2.2014 MJ. 

 
Det drenerte myrområdet sør for røysa fortsetter på nordøst-siden av E134. Det innebærer at 
røysa ville vært plassert helt i kant med myrområdet hvis ikke E134 hadde vært der. Røysa 
var godt synlig med mesteparten av steinene synlig for dagen. På østsiden av røysa var det satt 
opp et moderne mastefundament og langs med røysa i sør gikk deler av et steingjerde, over 
bergknausen. Røysa var ikke toppet og på grunn av søkket den lå i, så den ut til å gå i ett med 
landskapet. Det var også et søkk i midten av røysa, antatt å være en plyndringsgrop. 
Mastefundamentet besto av store, kantede steiner og skilte seg sterkt fra de øvrige steinene i 
røysa (se figur 70). 

9.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Problemstillingene i forbindelse med undersøkelsen knyttet seg til:  
 Hvordan var det ytre og indre gravminnet bygd opp. 
 Kunne det observeres rester eller ritualer/handlinger i forbindelse med 

gravleggingen/graven. 
 Var det gjenstander bevart, og hvordan var gjenstandene plassert i graven. 
 Gravens datering. 
 Var det andre observasjoner som kunne gi informasjon om gravskikk. 
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Figur 70. Røysa på felt 5. Mastefundamentet er synlig i venstre hjørnet mot veien. Fotopinnene markere antatt 
plyndringsgrop (Cf34547_04, mot SV). 

9.2 UTGRAVNINGSMETODE 
Hele røysa ble først renset for matjord og torv for hånd. En større del av flaten rundt røysa ble 
også avdekket, da det kunne være andre gravanlegg inntil røysa som ikke var synlig på 
markoverflaten. Avdekkingen viste at røysa var større enn antatt. Etter avdekkingen ble det 
bestemt å legge en sjakt (sjakt 1) gjennom røysa og den antatte plyndringsgropa, gående øst 
mot vest. Stein ble manuelt fjernet og hele sjakta ble gravd for hånd. Like nord for sjakt 1 ble 
det observert et mulig hulrom som kunne utgjøre en konstruksjon i røysa, og det ble lagt en 
sjakt (sjakt 2) gjennom denne. Hele røysa ble tegnet og fotografert i plan, begge sjaktene ble 
tegnet i profil, samt fotografert, og røysa ble målt inn med Intrasis.  
 
Røysa fikk eget C-nummer og Cf-nummer (C58340, Cf34547). Det ble samlet inn tatt ut 1 
kullprøve fra et kullholdig lag i sjakt 1, under røysa. Denne ble vedartsbestemt og sendt til 
radiologisk datering. Gjenstander som dukket opp i røysa, var av nyere tid og ble kastet. 

9.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Den innledende avdekkingen av røysa tok to dager med tre personer. Etter avdekkingen ble 
røysa innmålt og fotografert, før arbeidet med å fjerne stein i sjakt 1 ble påbegynt. Steinen ble 
manuelt fjernet og lagt til side for røysa. Sjakt 1 ble lagt gjennom plyndringsgropen, da det 
syntes å være antydning til et hulrom som kan ha dannet et kammer, her. Da det ble klart at 
det kunne være en sekundærgrav i røysa, ble det bestemt å rense bort mer av torva i kant. 
Dette ble også gjort for å få bedre oversikt på røysas utstrekning og avgrensning. Etter at 
steinen var fjernet fra sjaktene, ble det gravd for hånd videre nedover. Fjerning av stein, i sjakt 
1 og 2 og dokumentering tok i alt 15 dager med 2 personer. Et gravminne skal i 
utgangspunktet totalgraves. Da det etter hvert ble sådd tvil om røysa representerte et 
gravminne, ble lokaliteten prioritert ned, og undersøkelsen ble begrenset til sjakter for å få 
klarhet i røysas funksjon. Da det etter hvert ble regnet som sannsynlig at røysa representerte 
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en form for nyere rydningsrøys, ble ikke arbeidet utvidet. Profilene i sjaktene ble tegnet og 
fotografert til slutt. 

9.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Røysa lå rett i kant med E134 og var sterkt preget av trafikken. Felt 5 var også et av de få 
feltene som var plaget av insekter/mygg. Mastefundamentet var lagt oppe på og i kant av 
røysa, og har nok bidratt til å ødelegge noe av denne. Ingen av disse forholdene bidro til å 
forsinke arbeidet.  

9.5 UTGRAVNINGEN 

9.5.1 STRUKTURER 
Røysa ble målt inn som én stor struktur, S5322. Sjaktene ble også målt inn. De to mulige 
hulrommene/kamrene fikk hvert sitt nr: hovedgrav = S332 og sekundærgrav = S345. 
Mastefundamentet ble målt inn som S331. Røysa bestod av stein i varierende størrelse. De 
største steinene var hovedsakelig i sør, med noen andre spredt jevnt rundt på røysa. De store 
steinene målte mellom 50 – 100 cm, mens hovedparten av steinene var rundt 25 – 50 cm. 
Snittingen av røysa viste at den var anlagt inntil berg fra vest til nord og at den var lagt i en 
naturlig forsenkning i landskapet.  
 
 

 
Figur 71. Plantegning (tegnet av TS, rentegnet av MJ). 

 
 
Under snittingen av sjakt 1 så det lenge ut til at det var en steinkasse der den antatte 
plyndringsgropa lå. Dette var steiner som lå med en flatere side inn mot midten og det syntes 
å være et tomrom i midt. Ved videre arbeid ble dette avkreftet. Profilen i sjakt 1 viser at røysa 
her besto av et inntil 80 cm. tykt lag med stein over et lag (lag 2 på tegningen av sjakt 1) 
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bestående av mørkebrun siltig sand med innslag av noe kull. Laget framsto som «seigt» og 
delvis mettet med kullstøv/humus. Laget varierer i tykkelse, 6 – 45 cm., og de nederste 
steinene ligger i det. Under dette lå mer sandholdige/siltige masser i ulike nyanser fra brun – 
rødbrun. Det kullførende laget er synlig også i sjakt 2 (kalt Lag 4 i profiltegning av sjakt 2), 
men noe tynnere og ikke like tydelig. Også her ligger det steiner i laget (se tegning 109 og 
110). Over det kullførende laget i begge sjakter kunne det observeres et til dels tynt, men klart 
torvaktig lag. I profil 2 ser det ut til at torva har ligget uforstyrret over en lengre periode og 
det er dannet et utvaskningslag (lag 2) før det ble anlagte en røys på stedet.  
 
Profilene viste imidlertid ingen tydelige nedgravninger. Det hele virker noe rotete og 
usystematisk. Steinene ligger dypere i begge profilene fra midten videre mot øst. Midt i røysa 
er det et tynnere lag med stein og et tykkere lag med jordmasser under, før berget kommer til 
syne på ca. 70 cm dybde. Røysa er svakt skrånende fra vest mot øst. At steinene ligger dypere 
i vest, kan skyldes dette. 
 

 
Figur 72. Profil sjakt 1 (tegnet av ÓLA, rentegnet av MJ). 

 

 
Figur 73. Profiltegning sjakt 2 (tegnet av TS, rentegnet av MJ). 
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9.5.2 FUNNMATERIALE 
Det ble ikke gjort noen forhistoriske gjenstandsfunn i røysa. 

9.5.3 DATERING 
Da det etter undersøkelse ble antatt at røysa var etter-reformatorisk/moderne og ikke en 
gravrøys, ble ikke prøveuttak prioritert, og kun én kullprøve og én pollenprøve ble tatt ut. 
Kullprøven ble samlet inn fra lag 2 i sjakt 1, nord-profilen, og vedartsbestemt til furu. Prøven 
ble sendt til radiologisk datering ved Ångströmlaboratoriet ved Uppsala Universitetet, og 
datert til 1791±30 BP, 130 – 330 AD kalibrert, det vil si romertid. Pollenprøven ble ikke 
analysert. 

 
Figur 74. C14-datering på kullprøve fra røysa. 

 

9.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 
Undersøkelsen tok utgangspunkt i at røysa representerte et gravminne. Røysas plassering i en 
liten forsenkning i terrenget, nærmest på undersiden av en bergknaus var imidlertid uvanlig. 
Det ble vurdert om røysa kanskje opprinnelig hadde vært et gravminne, men at den på et 
senere tidspunkt hadde blitt ødelagt og videre benyttet som rydningsrøys, som igjen senere ble 
delvis ødelagt av mastefundamenet og anleggelse av steingjerdet.  
 
Mangelen på forhistoriske funn som brente bein, keramikk eller andre gjenstander/elementer 
forbundet med gravlegging: for eksempel kammer/nedgravning/ konstruksjonselementer, 
samt at røysa var plassert i et søkk i terrenget og hadde et til dels bevart torvlag i bunnen, 
gjorde likevel at røysa til tolket som en etter-reformatorisk/moderne rydningsrøys. Funn av 
moderne gjenstander som bl.a. en 1900-talls mynt og porselen i steinlaget støtter denne 
teorien, selv om det er mulig at de moderne gjenstandene kan ha ramlet mellom steinene. 
Dateringen fra sjakt 1 som daterte lag 2 til romertid, 130 – 330 e.Kr. var derfor uventet.  
 
At steiner lå nede i det daterte laget, skulle tilsi en form for nedgravning og ikke en 
rydningsrøys. En rydningsrøys oppstår ved at stein ryddes på et nærliggende jorde/område for 
eventuelt jordbruk, boplass eller beiteområde/utmarksbeite. Steinen ville videre bli samlet i en 
haug, lagt direkte på markoverflaten. Den ville ikke bli gravd ned i bakken. Med tiden vil det 
dannes gress/torv over haugen og i det øverste laget av steiner. At en del av steinen ligger i 
det kullholdige laget i røysa, gjør tolkning som rydningsrøys noe mer usikker. Plasseringen er 
dessuten litt uvanlig for en rydningsrøys også, mye på grunn av myrområdet som ligger kloss 
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inntil røysa i sør og øst. Området øst for røysa er i dag godt drenert og det er bygget et hus på 
området. Selve området røysa ligger på former en liten tange i myrområdet. Det er lite trolig 
at det kan ha vært myrområdet som ble ryddet, og da gjenstår områdene i nord og nordvest. I 
nord var det skog og det er lite som tilsier at den har vært ryddet for stein. På den andre siden 
av bergknausen som røysa lå inntil, mot nordvest, er det i dag dyrket mark, samt bolig i 
umiddelbar nærhet. Muligens kommer steinen fra dette området, men det er svært usikkert. 
Det ville innebære at steinen var fraktet over et kupert landskap etter rydding. Om steinen ble 
ryddet fra stedet det i dag står et hus, ville det innebære og måtte frakte steinen omtrent 40 m., 
over bergknausen som nå skiller huset og røysa. Under registreringen ble det fortalt at 
bosetningene i dette området tidligere lå lenger opp i dalsiden. Teoretisk sett innebærer det at 
området først ikke ble ryddet for boplass, men for jordbruk, evt. utmarksbeite. 
 
Ettersom røysa ligger i en liten forsenkning, er det stor sannsynlighet for at det har vært noe 
jordsig og at masser har lagt seg rundt steinene, eventuelt kan det ha vært myr/våtmark også i 
forsenkningen og at steinene er kastet ned i dette. Det ville i så fall medføre at steinene sank 
noe ned i den våte massen. Det daterte laget virket å være noe seigt, kompakt og fettete. Dette 
kan skje med jordmasser som ligger under mye stein med liten drenering, hvor 
trekullfragmenter, bark og torv over tid danner et tykt, fettete og noe seigt, kullaktig brunsvart 
lag. Konklusjonen er derfor at analysen av prøven sannsynligvis daterer kull framkommet 
gjennom naturlige prosesser som en rotbrann e.l. Det kan likevel ikke utelukkes at deler av 
røysa er bygget i romertid.  
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10. FELT 6 (ID 138887): BOPLASSPOR 
Felt 6 (Id 138887) lå på en liten tørr terrasse nord for E134 på gnr. 84 bnr. 3, helt øst i 
planområdet. Terrenget heller svakt mot både sør og vest. 
 

 
Figur 75. Plasseringen til felt 6 i landskapet. Kartgrunnlag: Norge i Bilder. Produsert 10.2.2014 MJ. 

Under registreringen ble det påvist seks stolpehull, tre kokegroper og en udefinert 
nedgravning i fylkeskommunens sjakt 77. De øvrige sjaktene under registreringen påviste et 
myrlendt terreng. Dette ble også tydelig under utgravningen, da det viste seg at det 
funnbærende området lå som en liten nordøst-sørvest gående rygg med antydning til myr i 
kant, ikke ulikt felt 5 (id 138879). Myrområdet ble imidlertid først synlig etter avtorvingen. 
Det aktuelle området ble brukt til gressproduksjon/fôrproduksjon, og rett før utgravningens 
oppstart på felt 6 ble slåtten tatt. Det vil si at markoverflaten var forholdsvis fast og ikke for 
våt myr. 
 
Sør for felt 6 og E134 går det en forholdsvis bratt skråning ned til Grungevatn. Avstanden fra 
feltet til vannkanten er omtrent 125 m i luftlinje. 

10.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Siden det ble påvist seks sikre stolpehull på felt 6 under registreringen, var 
hovedproblemstillingene i første rekke knyttet til om det kunne påvises rester etter bygninger 
eller andre konstruksjoner, og i så tilfelle avklare bygningenes konstruksjon og typologi, 
funksjon, organisering og datering. Ved flere hus og andre bosetningsspor skulle bygningenes 
innbyrdes plassering, og plassering i forhold til ildsteder/ kokegroper og andre 
aktivitetsområder avklares. I tillegg var det sentralt å datere de ulike 
strukturene/konstruksjonene for å fylle ut bilde av forhistorien i dette området. 
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10.2 UTGRAVNINGSMETODER 
Felt 6 ble flateavdekket med gravemaskin hvor matjordlaget ble fjernet. Deretter ble hele 
området grovrenset med krafse, før en mer grundig finrensing ble satt i gang. Strukturene ble 
målt inn med Intrasis og et utvalg av strukturene ble snittet. Før snitting ble de dokumentert 
med foto og kort planbeskrivelse. Etter snitting ble profilen tegnet og fotografert. Strukturene 
ble bekreftet/avkreftet fortløpende så langt det lot seg gjøre. Strukturene som ble avkreftet i 
felt ble ikke tegnet eller fotografert.  
 
Alle funn og prøver fra felt 6 er katalogisert under museumsnummer C58341. Foto av feltet er 
arkivert under Cf34548.  

10.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Avdekkingen foregikk over to dager, 17 – 18.7.2012, med tre personer. Feltet ble grovrenset 
med krafser etter avdekkingen. Videre undersøkelser ble noe utsatt i påvente av innmåling av 
strukturer. Snitting og dokumentering av strukturene ble påbegynt 25.7.2012 med to personer. 
31.7.2012 ble det på grunn av utestående arbeid på andre felt, en omrokkeringer på 
personalet. Videre snitting og undersøkelser av felt 6 ble dermed satt på vent fram til 
13.8.2012, da de resterende strukturene ble snittet og dokumentert. Det ble til slutt tatt ut et 
utvalg kullprøver og makroprøver (C58341/6-22). Arbeidet på feltet ble avsluttet 16.8.2012. 

10.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Som med de andre feltene lå også dette inntil E134 og arbeidet på feltet var dermed preget av 
å være utsatt for mye biltrafikk med høy fart. Undergrunnen var meget steinete og hard på 
dette feltet og det var tungt å snitte strukturer. Det medførte noen forsinkelser i arbeidet.  
 
Torvdekket var svært tynt, og undergrunnen har trolig vært utsatt for stor slitasje over lang tid. 
En rekke av de forhistoriske strukturene er kan derfor være fjernet eller skadet i så stor grad at 
de vanskelig lot seg definere sikkert. Antallet stolpehull og deres plassering tyder på at det har 
stått ett eller flere bygg her, men den steinete og utsatte undergrunnen med fjernede 
stolpehull, vanskeliggjorde de endelige tolkningene. 
 
Til tross for at værforholdene ikke påvirket framdriften av arbeidet, bidro regn og vind til at 
enkelte strukturnummer forsvant og at enkelte av disse kan ha blitt plassert feil i etterkant. 
Siden enkelte av de snittede strukturene ikke ble dokumentert i avslutningsfasen, har det vært 
tilfeller hvor det har vært vanskelig å avgjøre om en struktur skal regnes for avskrevet eller 
ikke. Dette har imidlertid ikke hatt avgjørende betydning for tolkningen av feltet.  

10.5 UTGRAVNINGEN 
Felt 6 målte 368,55 m2 og etter flateavdekking ble det først påvist 67 strukturer: deriblant 52 
antatte stolpehull, 1 grop/stolpehull, 6 kokegroper, 1 ildsted og 5 groper/nedgravninger. Totalt 
41 strukturer ble undersøkt videre gjennom snitting, det vil si ca. 60 % av det totale antall 
avmerkede strukturer. Videre ble 20 av disse strukturene dokumentert og 2 av disse ble 
avskrevet. Kokegrop S791 viste seg å inneholde et stolpehull i bunnen, noe som førte antall 
antatte stolpehull opp i 53. Strukturene som ikke ble dokumentert, men snittet, utgjør 1 
nedgravning og 20 stolpehull, hvorav majoriteten ble avskrevet. Totalt ble det dokumentert 9 
sikre stolpehull, fem kokegroper, ett ildsted og 6 udefinerte groper. 
 
Bortsett fra én kokegrop, lå alle strukturene jevnt fordelt på den tørre «ryggen» på feltet. 
Kokegropen S1044 lå på feltets østlige kant, rett nord for myrområdet som dekket den 
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sørøstlige delen av feltet. Myrlaget kan også være rester etter ras/flom, da det ser ut til å 
komme fra området ovenfor feltet. 
 

 
Figur 76. Oversikt over felt 6 i landskapet med myrlag synlig på hver side (Cf34548_04, mot Ø). 

 
Det var få moderne forstyrrelser på feltet og torvlaget var forholdsvis tynt. Undergrunnen lå 
rett under torvlaget og det var ingen tegn på eldre dyrkningslag. Undergrunnen bestod av en 
rustbrun/guloransje sand med mye grus og stein. 
 
I det følgende vil de utgravde strukturene presenteres. For full oversikt over strukturer 
henvises det til strukturlisten (kap. 13.1).  

10.5.1 STRUKTURER 
Kokegroper og ildsteder 
 
Det ble funnet seks kokegroper (S376, S678, S791, S804, S818, S1044), og ett ildsted (S760) 
som alle ble snittet. Det er ofte vanskelig å skille sikkert mellom kokegrop og ildsted, og de to 
strukturtypene blir derfor her presentert sammen. Fem av kokegropene og ildstedet lå 
forholdsvis samlet i den sørvestlige delen av feltet, vest for de øvrige boplassporene. Én 
kokegrop, S1044, lå helt øst feltet, øst for alle stolpehullene og andre nedgravninger. 
Kokegrop S818 ble ikke dokumentert. 
 
Kokegropenes diameter varierte fra 66 cm til 80 cm og de var fra 8 til 30 cm dype. 
Alle var preget av store mengder kull og skjørbrent stein, med unntak av det antatte ildstedet 
S760 hvor det ikke ble funnet skjørbrent stein. Ildstedet var tydelig markert og var ca. 60 cm i 
diameter og var 12 cm dyp.  
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Figur 77. Oversikt over strukturene på felt 6. Produsert 28.11.2014 MJ. 

 
I bunnen av kokegrop S791 ble det oppdaget et stolpehull i profilen. Stolpehullet var lett 
synlig og klart avgrenset. Massen besto av temmelig homogen brun/mørkebrun humusholdig 
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sand, med en flat skoningsstein i ytterkant. Stolpehullet syntes ikke å skjære igjennom 
kokegropen, og må regnes for å være stratigrafisk eldre enn kokegropen.  
 
Det ble sendt inn to kullprøver til datering fra kokegropene. Prøven fra S678 (/Ua-
46683/KP13/ C58341/6), ble datert til 1203±30 BP ukal., 775-870 AD kalibrert, mens prøven 
fra S376 (Ua-46684/ KP24/ C58341/13) ble datert til 1163±30 BP ukal., 780-940 AD 
kalibrert. Det vil si at begge kokegropene har vært brukt i vikingtid.  
 

 
Figur 78. Kokegrop S1044 (Cf34548_ 14, mot NØ) og kokegrop S376 (CF34548_06, mot N). 

 

 

 
Figur 79. Kokegrop S678 (Cf 34548_08, mot SØ) og kokegrop S804 i profil (Cf34548_10,  mot N). 

 
 

 
Figur 80. S791 kokegrop og stolpehull i profil (Cf34548_13, mot V) og ildsted S760 i  profil (Cf34548_29, mot 
Ø). 
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Stolpehull 
 
Det ble innledningsvis avmerket i alt 54 strukturer som antatte stolpehull. Av disse ble 11 
dokumentert. 43 fyllskift innledningsvis definert som stolpehull ble ikke dokumentert, og de 
fleste av disse avskrevet. To av de udefinerte gropene (S627 og S643) kan også være 
stolpehull. Enkelte av de undersøkte stolpehullene har en litt uklar avgrensing og masse som 
tyder på at de kan være steinopptrekk eller en annen form for nedgravning. Andre er derimot 
tydelig med skoningsstein, som f.eks. S791, S563 og S1080. Se tabell 9 for beskrivelser av de 
dokumenterte stolpehullene. 
 
Snr. Hus Struktur Form Bunn Sider D 

(cm) 
L 

(cm) 
B 

(cm) 
Dybde Beskrivelse 

791 6 Stolpehull/ 
Kokegrop 

K: 
Oval 
 

K: Ujevn 
S: Spiss 

K: 
Avrundet 
S: Skrå 

 66 40 26 Kokegrop med stolpehull i kant – 
ikke synlig i plan. Stolpehullet består 
av mørkebrun siltig sand. 
Skoningsstein. Kullholdig. Stein i 
plan. 26 cm dyp. 
Kokegropen er grunn. Består av kull-
lag og mørk siltig sand. 8 cm dyp. 
Skjørbrent stein, 5 kg. 

643 6 Stolpehull/ 
Grop 

Oval Avrundet Avrundet  100 80 32 Mørkebrun siltig sand, noe humus. 
Steiner i profilen. Noe omrotet 
masse. Forstyrret stolpehull. 32 cm 
dyp. Veldig lik S627. 

627 6 Grop Rund Avrundet Avrundet  108 100 44 Mørkebrun humusholdig siltig sand, 
noe fet. Steinsetting i bunn. Noe 
omrotet i massen. Mulig forstyrret 
stolpehull. 44 cm dyp. 

366 6 Stolpehull         
388 6 Stolpehull         
396 6 Stolpehull Rund Avrundet Avrundet 50   14 Mørk siltig sand. 14 cm dyp. Tydelig 

avgrenset. 
409 6 Stolpehull         
417 6 Stolpehull         
437 6 Stolpehull         
444 6 Stolpehull Oval Avrundet Avrundet  110 100 30 Mørkebrun siltig sand med noe 

trekull og småstein. Noe forstyrret i 
massen. 30 cm dyp. Lik S1008. 

476 6 Stolpehull         
484 6 Stolpehull         
490 6 Stolpehull         
498 6 Stolpehull         
504 6 Stolpehull         
511 6 Stolpehull         
517 6 Stolpehull         
525 6 Stolpehull         
532 6 Stolpehull         
538 6 Stolpehull         
544 6 Stolpehull         
553 6 Stolpehull         
563 6 Stolpehull Oval Flat Avrundet  58 36 24 Mørkebrun/svart humusholdig sand 

med skoningsstein og trekull. 
Steinpakning også mot Ø. 24 cm 
dyp. 

584 6 Stolpehull         
592 6 Stolpehull         
599 6 Stolpehull Oval Avrundet Avrundet  60 50 24 Mørkebrun lett siltig sand med 

skoningsstein og trekull. 24 cm dyp. 
609 6 Stolpehull Oval Avrundet Avrundet  38 24 10 Mørkebrun humusholdig sand. Noe 

usikkert om riktig S-nr, da det 
manglet på tegningen. 

616 6 Stolpehull         
657 6 Stolpehull         
663 6 Stolpehull         
669 6 Stolpehull         
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687 6 Stolpehull         
696 6 Stolpehull         
745 6 Stolpehull Ujevn Ujevn Avrundet 60   15 Noe forstyrret stolpehull. Består av 

mørkebrun humusholdig sand, noe 
stein. 15 cm dyp. 

773 6 Stolpehull         
783 6 Stolpehull         
827 6 Stolpehull         
836 6 Stolpehull         
847 6 Stolpehull         
854 6 Stolpehull         
864 6 Stolpehull         
874 6 Stolpehull         
882 6 Stolpehull         
893 6 Stolpehull         
904 6 Stolpehull         
916 6 Stolpehull         
927 6 Stolpehull Oval Avrundet Avrundet  90 65 16 Mørkebrun siltig sand, noe stein. 

Mulig stolpehull. 16 cm dyp. 
943 6 Stolpehull         
955 6 Stolpehull         
963 6 Stolpehull         
973 6 Stolpehull         
998 6 Stolpehull         
1008 6 Stolpehull Oval Avrundet Avrundet  80 60 30 Mørkebrun humusholdig sand. Ikke 

noe tydelig kullinnhold. En god del 
stein i profil. 30 cm dyp. Tolket først 
som mulig kokegrop, mest 
sannsynlig et stolpehull som passer 
sammen med S444, 

1023 6 Stolpehull         

Tabell 9. Beskrivelse av stolpehull fra felt 6. 

 
Sammenlignet med stolpehullene på felt 1 og 2 er det flere stolpehull på felt 6 som har 
tilnærmet like størrelse. Det er 2 grupperinger som skiller seg ut. S643, S627, S444, S927 og 
S1008 er mellom 80-108 cm i diameter. Foruten S927, som er 16 cm dyp, er de andre mellom 
30-40 cm dype. De Består av en mørkebrun humus- og siltig sand med lite stein og trekull. 
 
De resterende stolpehullene som er dokumentert ligger mellom 38-60 cm i diameter og 10 – 
30 cm i dybde. Som alle de andre strukturene på felt 6 er de plassert jevnt fordelt på den tørre 
ryggen som skår over feltet. 
  
Siden alle stolpehullene ikke er dokumentert, er det vanskelig å gi sikre tolkingsforslag av 
eventuelle konstruksjoner på feltet. Stolpehull som sikkert tilhører samme konstruksjon kan 
ofte være ulike, slik at en fullstendig dokumentasjon ikke nødvendigvis ville gitt et mye 
sikrere tolkningsgrunnlag. Antallet sikre stolpehull, samt at de synes å strekke seg i rekker i 
sørvest- nordøstlig retning gir kan tolkes som at strukturene utgjør rester etter en eller flere 
bygninger. Samlingen av kokegroper i ytterkanten av det antatte boligområdet styrker 
antakelsen om at det har stått bygg der som har påvirket hvor kokegropene har blitt lagt.  
 
Basert i første rekke på stolpehullenes plassering i feltet kan det legges fram ulike forslag til 
huskonstruksjoner, se fig 81-82. De ulike fargene på hustolkningene inkluderer også 
eventuelle utskiftede stolper/faser. Det er imidlertid få tydelige rekker og stolpepar, slik at 
tolkningene må regnes som tentative forslag til hustomter. Forslag nr. 2 (figur 81) er også 
basert på at nedgravingene S627, S643 og S572 kan tolkes som stolpehull og ikke 
groper/nedgravninger. 
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Figur 81. Mulig hus, tolkningsforslag 2 i lysende grønt. Produsert 28.11.2014 MJ. 

 
 
 

 
Figur 82. Mulig hus, tolkningsforslag 3 i røde/gule striper. Produsert 28.11.2014 MJ. 
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Figur 83. S444 i profil (Cf34548_34, mot Ø) og  S396 i profil (Cf34548_37, mot  N). 

 

 
Figur 84. S927 i profil (Cf34548_30, mot  SØ og. S563 i profil (Cf34548_53, mot N). 

 

 
Figur 85. S609 i profil (Cf34548_52, mot N) og S599 i profil (Cf34548_51, mot N). 

 

 
Figur 86. S1008 i profil (Cf34548_17, mot NØ) og S745 i profil (Cf34548_33, mot Ø). 

 



95 
 

S791- stolpe 

 
Figur 87. Nærbilde av stolpehullet i S791 (Cf34548_13, mot V). 

 
Groper/nedgravninger 
Seks udefinerte groper/nedgravninger ble dokumentert på felt 6. To av disse kan være 
stolpehull som er noe skadet (S643 og S627). De resterende fire (S459, S572, S981, S1031) er 
meget like i bredde og dybde på profilen. Bredden varierte mellom 100-120 cm og 
nedgravningen var mellom 14 og 32 cm dyp. Massen er mørkebrun humusholdig sand uten 
kull og lite stein. Nedgravningene er de største strukturene iht. utstrekning og ligger på en 
rekke fra nord mot sør. S459 ligger isolert lenger mot vest (se figur 88). 
 

 
Figur 88. Distribusjon av nedgravninger/groper på felt 6. Produsert 28.11.2014 MJ. 
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Figur 89. S643 i profil (Cf34548_18, mot N) og S627 i profil (Cf34548_25, mot N). 

 

 
Figur 90. S1031 i profil (Cf34548_20, mot Ø) og S459 i profil (Cf34548_23, mot Ø). 

 

 
Figur 91. S572 i profil (Cf34548_38, mot S) og S981 i  profil (Cf34548_26, mot Ø). 

10.5.2 FUNNMATERIALE 
Det ble gjort få funn på felt 6, men det ble funnet et jernfragment, noe brente bein og en bit 
slagg, katalogisert under C58341/1-5. Funnene er konsentrert til to strukturer (S791 og S444). 
Det ble ikke gjort funn under fylkeskommunens registreringer. 

10.5.3 NATURVITENSKAPLIGE PRØVER 
Det er innsamlet åtte kullprøver (C58341/6-13) og ni makroprøver (C58341/14-22) fra felt 6. 
Av disse ble tre kullprøver sendt til vedartsbestemmelse ved Helge Høeg, og to videre til 14C-
datering. 
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10.5.4 DATERING 
2 kullprøver ble radiologisk 14C-datert. Prøven fra S678 ble datert til 1203±30 BP ukal., 775 – 
870 AD kalibrert (Ua-46683/KP13/ C58341/6). Prøven fra S376 ble datert til 1163±30 BP 
ukal., 780-940 AD kalibrert (Ua-46684/ KP24/ C58341/13).  Det vil si at begge kokegropene 
har vært brukt i vikingtid. 

 
Figur 92. Oversikt over dateringene fra felt 6. 

 
Kontekst  C-nr. S-nr. ID Materiale Datering 

BP 
Kalibrert alder ett 

sigma 
Kokegrop C58341/13 678 Ua-46683 Bjørk, furu, osp 1203+/-30 775 – 870 AD 
Kokegrop C58341/23 376 Ua-46684 Bjørk, furu 1163+/-30 780 – 790 AD 

800 – 900 AD 
920 – 940 AD 

Tabell 10. Dateringer strukturer felt 6. 

 

10.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 
Av de opprinnelig 67 strukturene som først ble avmerket etter avdekkingen og rensingen av 
felt 6 ble om lag 60 % undersøkt/snittet og ca. 30 % av disse ble dokumentert. Basert på 
strukturenes beliggenhet tyder det på at det har stått minst ett hus på lokaliteten (se fig. 81). 
Antallet strukturer tyder på at det kan være rester etter ytterligere bygninger på stedet (fig. 
82), men det er vanskelig å dra en endelig konklusjon på dette basert på at relativt få 
strukturer er dokumentert. Tolkningsalternativene som foreligger er basert på muligheter med 
tanke på strukturenes plassering i landskapet, og etter innbyrdes likheter mellom de antatte 
stolpehullene. Dette tolkningsarbeidet er gjort i etterarbeidsfasen og ikke i felt. Det er derfor 
rom for feiltolkninger av strukturene. 
 
De forskjellige tolkningsalternativene presenterer to mulige hus. Alternativ 2 viser et mulig 
to-skipet hus i NØ-SV gående retning (Figur 81). Det måler i underkant av 8 meter i lengden, 
men det skyldes avslutningen på feltet og myrlag i S og SØ. Et hus her kan opprinnelig ha 
vært noe lengre. Bredden er omtrent 4 meter. De veggbærende stolpene er gjennomsnittlig 50 
cm i diameter, mens de mulige takbærende er større og måler mellom 70-100 cm. De to 
sørligste stolpene er også større og måler 70-90 cm i diameter. 
 
Et annet tolkningsalternativ plasserer et hus på tvers av ryggen i en ØNØ-SSV retning (fig.82) 
Mulig utstrekning på dette forslaget er et hus på 13 meter i lengden og ca. 6 meter i bredden. 
De veggbærende stolpene er mindre, gjennomsnittlig 30 cm i diameter. To mulige takbærende 
stolper på henholdsvis 70 og 50 cm gjør huset til et to-skipet hus. Stolpehull S791 utgjør en av 
de veggbærende stolpene i det nordvestlige hjørnet av huset. Ettersom dette stolpehullet ligger 
under kokegrop S791 vil det si at huset er stratigrafisk eldre enn kokegropa.  
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Ingen av de aktuelle stolpene, enten de er tolkningsalternativ 2 eller 3, ble datert og hele feltet 
må derfor settes i samme tidsramme som kokegropene, dvs. vikingtid. To-skipede hus er 
svært uvanlig i perioden, og det bygget/de byggene som har stått her har mest sannsynlig vært 
enskipede, det vil si uten indre takbærende stolper. Det er også mulig at bygget/byggene som 
har stått her ikke har vært bolighus, men enklere driftsbygg/løer av ulik art, og at man i disse 
har vært mer fleksible med tanke på kombinasjonen av ny og eldre byggeskikk.  Om de 
daterte kokegropene viser til bruksfasen også for de øvrige kokegropene, vil det si at minst ett 
stolpehull og mulig ett hus er eldre enn dette, og dermed at området har vært i bruk over 
lengre tid enn de 165 årene som 14C -dateringene antyder. 
  
På tross av et noe uklart bilde på felt 6, er det tydelig at det har vært en eller annen form for 
gårdsbygg på den lille terrassen. Det har vært ganske få studier eller undersøkelser av 
jordbruksboplasser under flat mark i Telemark hittil, og nyere flateavdekkinger av 
bosetningsspor har skjedd utelukkende i den sørlige delen av fylket. Der har hovedvekten av 
dateringene vært til tidsspennet mellom førromersk jernalder og folkevandringstid. Funn som 
stammer fra vikingtid i denne delen av Telemark har i all hovedsak vært gravfunn (Skre 
2006). Hvorfor det er begrenset med bosetningsfunn fra vikingtid er vanskelig å si, men det 
kan skyldes kontinuerlig bygging på stedet: at stedene som ble bebodd og bygd ut i 
vikingtiden er de samme stedene som blir bebodd og utbygd i dag. Det kan også være andre 
og nye byggemetoder, metoder som ikke setter spor etter seg i undergrunnen og dermed ikke 
er synlig ved en utgravning.  
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11. KONKLUSJON 
Undersøkelsen ble gjennomført i løpet av syv av de planlagte åtte ukene. Det ble brukt 278 
dagsverk i felt. Tidsbruk og arbeidskraft på de forskjellige feltene ble så langt det lot seg gjøre 
gjennomført iht. til prosjektplan, men noe omdisponering ble nødvendig da enkelte felt viste 
seg å ha mindre potensiale enn antatt, og andre igjen hadde mer potensiale. Totalt ble det 
avdekket 2285 m2. Tre av lokalitetene, Id 139193/C58339, id 138888/C58338 og id 
138879/C58340, ble avskrevet og omdefinert som henholdsvis funnsted for løsfunn, naturlig 
haug og naturlig/moderne rydningsrøys. Id 138877/C58336, id 138882/C58337 og id 
138887/C58341 var alle funnførende bosetnings- og aktivitetsområder.  
 
Id 139193/C58339, steinalderlokaliteten på Edland øvre, viste seg å være en dumpingplass for 
grus og søppel, og massene var meget omrotede. Plasseringen av den mulige lokaliteten var 
veldig lovende: på en liten odde ved utløpet av Kjela. Utover fylkeskommunens funn av en 
flintkjerne, ble det imidlertid ikke funnet noen indikasjoner på at det kunne vært en lokalitet 
der, og undersøkelsen ble avsluttet etter avdekking og prøvestikking.  
 
Gravhaugen på Bronen, Id 138888/C58338, viste seg å være en naturlig haug langs E134. 
Haugen ble kortfattet og raskt dokumentert og deretter avskrevet.  
 
Gravrøysen på Midtbø, Id 138879/C58340, ble i løpet av utgravingen avskrevet som gravrøys 
og tolket som en moderne rydningsrøys. Det var flere forstyrrelser i røysa (deriblant 
mastefundament, fjernede stein), i tillegg hadde røysa en svært uvanlig plassering nede i et 
terrengsøkk.  I løpet av undersøkelsen dukket det også opp en antatt sekundærrøys. Det ble 
ikke funnet brente bein, kulturlag/kullag eller forhistoriske gjenstandsfunn under 
undersøkelsen. I løpet av undersøkelsen ble det imidlertid funnet moderne gjenstander i røysa. 
Disse kan ha ramlet ned i sjaktene under fjerning av stein og kan dermed ikke tillegges 
avgjørende betydning med tanke på røysas funksjon og datering. Dateringen som forelå 
senere, fra et sotholdig bunnlag under røysa, viste derimot en datering til romertid, 130 – 330 
e.Kr. Med tanke på røysas plassering og manglende indikasjoner på gravfunn er det grunn til å 
tro at sotlaget som prøven ble tatt fra heller representerer et utvasket skogsbunnlag preget av 
stadig tilsig av vann, eventuelt skogbrann/rotbrann, avsviing eller andre omstendigheter som 
ikke har sammenheng med anleggelsen av røysa å gjøre. 
 
Det registrerte gravfeltet, Id 138877/C58336, og bosetnings/aktivitetsområdet med graver, Id 
138882/C58337, på Tveiten 86/1 viste seg å ikke inneholde noen graver, slik opprinnelig 
antatt. I stedet ble det avdekket et smieanlegg som kan dateres til romertid/folkevandringstid, 
130-540 e.Kr. Felt 1 og 2 lå på hver sin side av E134. Basert hovedsakelig på slagganalyser 
og 14C – dateringer, men også på likheter blant strukturene, er det svært sannsynlig at de to 
feltene utgjør to deler av det samme anlegget. På felt 1, sørlig del av anlegget, er det spor etter 
jernvinnevirksomhet med en mulig bunn av en utvinningsovn, og det var her flere større 
avfallsgrøfter med slagg. 
  
Deler av hovedsmia lå i kant av E134 på nordsiden. Overlappende strukturer indikerer bruk 
over flere perioder, noe også dateringsresultatene støtter opp om. Deler av smieanlegget har 
trolig blitt fjernet da E134 ble anlagt. De resterende deler av smia består av minst fire esser, 
ildsted, stolpehull og enkelte udefinerte strukturer som alle var plassert i et klart avgrenset 
aktivitetsområde/gulvflate. I ytterkant av dette området ble det funnet flere langsgående 
mulige veggrøfter og rekker med stolpehull, noe som indikerer at selve smia lå innenfor et 
gjerde eller innhegning. Denne er synlig på begge feltene som rester etter en rektangulær 
innhegning.  
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Avfallet som blir liggende igjen i en smie kan si noe om ulike typer smieaktivitet som har 
foregått. Dråpeslagg og hammerskall er for eksempel som oftest forbundet med 
sekundærsmiing, men de forekommer også i primærsmiing. Begge to oppstår ved høyt trykk 
og forskjellig tapping på jernet. Alle hammerskallene, bortsett fra én som ble funnet i 
gulvlaget til smia og/eller strukturer i dette, var ifølge slagganalysene resultater etter 
primærsmiing. Dette innebærer rensing av luppejern og tyder på at jernet som ble utvunnet i 
området rundt felt 1, ble viderebehandlet i smia på felt 2. Det er også mulig at man har hentet 
råjern fra andre steder/jernvinneanlegg i lokalområdet. Flere funn ble gjort i smias gulvlag, 
blant annet spannformet keramikk og nøkler av jern. Ingen av disse kan gi en direkte tolkning 
eller avklaring på strukturene og deres funksjon, men keramikken kan dateres til samme 
perioder som 14C -dateringene fra feltet og indikerer dermed at den ble brukt mens smia var i 
funksjon. 
 
Nord for smia på felt 2 ble en struktur som kan utgjøre et stolpehull datert til overgangen 
vikingtid/middelalder. Strukturen kan tolkes som del av en samling stolpehull som utgjør 
restene av et mulig enskipet hus. Vest for dette huset ligger de fleste av kokegropene som ble 
funnet – alle datert til samme tid som smia, det vil si romertid /folkevandringstid. 
 
Innledningsvis ble det nevnt at det var en befolkningsekspansjon i Vest-Telemark fra og med 
merovingertiden og ut i vikingtiden, og at dette skyldes jernfremstillingen som fant sted i 
fjellområdene (se side 14). Dette lille smieanlegget på felt 1 og 2 med lokal jernutvinning kan 
dateres til romertid folkevandringstid, og er dermed eldre enn den ellers kjente ekspansjonen 
og den massive jernutvinningen som skjer i området fra slutten av vikingtid, med Møsstrond 
og Hovden som sentrale jernutvinningsplasser. Nylige undersøkelser på Hovden tyder 
imidlertid på at også jernutvinningen der påbegynnes langt tidligere enn antatt, muligens 
allerede i romertid/folkevandringstid (Kile-Vesik og Glørstad 2014). Anlegget på Tveiten 
indikerer at småskala-jernutvinning i lokalmiljøene skjøt fart i perioden. Anlegget på Tveiten 
avsluttes i slutten av folkevandringstid, noe som sammenfaller med en langt lavere 
funnfrekvens inn mot merovingertiden i hele landet.  
 
På felt 6, Id 138887/C58341, på Øverland, gnr. 84 bnr. 3, ble det funnet bosetningsområde 
bestående av stolpehull, kokegroper, ildsted og enkelte udefinerte groper. To kokegroper ble 
datert til tidsrommet 775-940 e.Kr., det vil si vikingtid, og det har utvilsomt vært aktivitet på 
lokaliteten i denne perioden.  Et stolpehull ble funnet under en ikke datert kokegrop, og er 
dermed stratigrafisk eldre enn denne, noe som kan indikere flere bruksfaser på stedet. Det ble 
funnet mange stolpehull, men på grunn av sterkt tidspress og påfølgende prioriteringer, ble 
kun et utvalg av disse undersøkt. Utbredelsen av de undersøkte og antatte stolpehullene tyder 
på at de utgjør rester etter minst én bygning som har stått på den lille terrassen. Ulike 
tolkningsalternativ utarbeidet i etterkant kan indikere inntil tre mulige bygninger, mest 
sannsynlig enskipede. Det ble ikke gjort noen gjenstandsfunn, og bygningenes funksjon(er) er 
ukjent. Det kan ha vært boliger, men det kan også ha vært driftsbygg/løer e.l.  
 
Samlet har undersøkelsene gitt et variert innblikk i aktiviteten i dalføret i forhistorisk tid, 
særlig romertid/folkevandringstid. Funnet av et smieanlegg fra denne perioden er sjelden og 
er et meget viktig bidrag til forståelsen av den økonomiske utviklingen i perioden, samt 
forståelsen av betydningen av lokale økonomiske initiativ og bruk av jernvinna fram mot den 
sterke ekspansjonen i Telemark i vikingtid/middelalder. Både lokaliteten på Øverland(C58341) 
og på Tveiten(C58337) inneholder i tillegg bosetningsspor som kan dateres til vikingtid. 
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Bosetningsspor fra vikingtid opptrer sjelden, og det er fortsatt store uavklarte trekk ved 
utviklingen av gårdsbosetningen i perioden. Når begge lokaliteter viser til aktivitetsfaser og 
bosetning i vikingtid er dette et viktig bidrag til bildet av den indre økonomiske ekspansjonen 
i denne perioden. Det er også et viktig tilskudd til forståelsen av den kulturhistoriske 
utviklingen i regionen, og danner et viktig supplement til de mange vikingtidsgravene fra det 
indre Telemark.  
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13. VEDLEGG 

13.1 STRUKTURLISTE 
 
 

Snr. Felt Struktur Form Bunn Sider D 
(cm) 

L 
(cm) 

B 
(cm) 

Beskrivelse Tegn.nr 

332 5 Primær røys Sirkulær   800   Steinrøys. Uvisst om 
rydning eller grav, 
men mest sannsynlig 
rydningsrøys. 
Forstyrret: stein 
fjernet til 
nærliggende gjerde, 
samt 
mastefundament i 
SØ. 

108 
109 

345 5 Sekundær røys       Sekundær røys i 
S332. Profilen viser 
mulig dyrkningslag, 
deretter 
utvaskningslag, noe 
som innebærer at 
jorda har stått urørt 
over en lengre 
periode før denne 
delen av røysa ble 
anlagt. Muligens kan 
dette var den 
opprinnelige røysa og 
S332 er sekundær.  

108 
110 

356 6 Avskrevet         
366 6 Stolpehull         
376 6 Kokegrop Rund Avrundet Avrundet  80 70 Tydelig avgrenset 

kokegrop med 
kullrand i plan og tykt 
kull-lag i profil. Et lag 
på topp bestående av 
brun sand. Noe stein i 
profil. Skjørbrent 
stein, 10 kg. Kullprøve 
datert til 770-970 
e.Kr., vikingtid. 18 cm 
dyp. 

2 

388 6 Stolpehull         
396 6 Stolpehull Rund Avrundet Avrundet 50   Mørk siltig sand. 14 

cm dyp. Tydelig 
avgrenset. 

7 

409 6 Stolpehull         
417 6 Stolpehull         
423 6 Avskrevet         
437 6 Stolpehull         
444 6 Stolpehull Oval Avrundet Avrundet  110 100 Mørkebrun siltig sand 

med noe trekull og 
småstein. Noe 
forstyrret i massen. 
30 cm dyp. Lik S1008. 

6 

459 6 Nedgravning Rund Avrundet Avrundet 120   Mørkebrun 
humusholdig sand, 
noe grus. Noe 
forstyrret. Ett par 
varmepåvirkete 
steiner. 20 cm dyp. 
Lik S981, S572 og 
S1031. 

94 

476 6 Stolpehull         
484 6 Stolpehull         
490 6 Stolpehull         
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498 6 Stolpehull         
504 6 Stolpehull         
511 6 Stolpehull         
517 6 Stolpehull         
525 6 Stolpehull         
532 6 Stolpehull         
538 6 Stolpehull         
544 6 Stolpehull         
553 6 Stolpehull         
563 6 Stolpehull Oval Flat Avrundet  58 36 Mørkebrun/svart 

humusholdig sand 
med skoningsstein og 
trekull. Steinpakning 
også mot Ø. 24 cm 
dyp. 

26 

572 6 Grop Oval Avrundet Avrundet  108 70 Mørkebrun 
humusholdig sand, 
noen få 
varmepåvirkete 
steiner. Ikke kull. Lik 
S459, S981 og S1031. 
22 cm dyp. 

95 

584 6 Stolpehull         
592 6 Stolpehull         
599 6 Stolpehull Oval Avrundet Avrundet  60 50 Mørkebrun lett siltig 

sand med 
skoningsstein og 
trekull. 24 cm dyp. 

29 

609 6 Stolpehull Oval Avrundet Avrundet  38 24 Mørkebrun 
humusholdig sand. 
Noe usikkert om 
riktig S-nr, da det 
manglet på 
tegningen. 

28 

616 6 Stolpehull         
627 6 Grop Rund Avrundet Avrundet  108 100 Mørkebrun 

humusholdig siltig 
sand, noe fet. 
Steinsetting i bunn. 
Noe omrotet i 
massen. Mulig 
forstyrret stolpehull. 
44 cm dyp. 

5 

643 6 Grop/ 
stolpehull 

Oval Avrundet Avrundet  100 80 Mørkebrun siltig 
sand, noe humus. 
Steiner i profilen. Noe 
omrotet masse. 
Forstyrret stolpehull. 
32 cm dyp. Veldig lik 
S627. 

3 

657 6 Stolpehull         
663 6 Stolpehull         
669 6 Stolpehull         
678 6 Kokegrop Rektangulær Flat Avrundet  67 47 Tykt kull-lag med noe 

skjørbrent stein, samt 
pulverisert stein. Tynt 
lag av brent sand i 
bunn. Kullprøve 
datert til 760-900 
e.Kr., vikingtid. 

99 

687 6 Stolpehull         
696 6 Stolpehull         
745 6 Stolpehull Ujevn Ujevn Avrundet 60   Noe forstyrret 

stolpehull. Består av 
mørkebrun 
humusholdig sand, 
noe stein. 15 cm dyp. 

98 

760 6 Ildsted Ujevn Spiss Skrå  65 40 Tynt lag av 
mørkebrun 
humusholdig sand 

97 
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med kull. Ingen 
skjørbrent stein.12 
cm dyp. Ligger i kant 
av en større stein. 
Profilen viser en 4x10 
cm forsenkning 
langsmed steinen. 

773 6 Stolpehull         
783 6 Stolpehull         
791 6 Kokegrop/ 

Stolpehull 
K: Oval 
 

K: Ujevn 
S: Spiss 

K: 
Avrundet 
S: Skrå 

 66 40 Kokegrop med 
stolpehull i kant – 
ikke synlig i plan. 
Stolpehullet består av 
mørkebrun siltig 
sand. Skoningsstein. 
Kullholdig. Stein i 
plan. 26 cm dyp. 
Kokegropen er grunn. 
Består av kull-lag og 
mørk siltig sand. 8 cm 
dyp. Skjørbrent stein, 
5 kg. 

4 

804 6 Kokegrop Ujevn Flat Avrundet  78 60 Kokegrop, mulig 
ildsted. Består av et 
kull-lag med noen 
flekker av mørkebrun 
siltig sand og noe 
skjørbrent stein, 4 kg. 
10 cm dyp. 

1 

818 6 Kokegrop         
827 6 Stolpehull         
836 6 Stolpehull         
847 6 Stolpehull         
854 6 Stolpehull         
864 6 Stolpehull         
874 6 Stolpehull         
882 6 Stolpehull         
893 6 Stolpehull         
904 6 Stolpehull         
916 6 Stolpehull         
927 6 Stolpehull Oval Avrundet Avrundet  90 65 Mørkebrun siltig 

sand, noe stein. Mulig 
stolpehull. 16 cm dyp. 

8 

943 6 Stolpehull         
955 6 Stolpehull         
963 6 Stolpehull         
973 6 Stolpehull         
981 6 Nedgravning Ujevn Flat Skrå  100 75 Noe usikker 

definisjon. Består av 
mørkebrun 
humusholdig sand 
med små steiner. Ikke 
kull. Likner S459, 
S572 og S1031 i 
masse og profil. 22 
cm dyp. 

96 

998 6 Stolpehull         
1008 6 Stolpehull Oval Avrundet Avrundet  80 60 Mørkebrun 

humusholdig sand. 
Ikke noe tydelig 
kullinnhold. En god 
del steiner i profil. 30 
cm dyp. Tolket først 
som mulig kokegrop, 
mest sannsynlig et 
stolpehull som passer 
sammen med S444, 

92 

1023 6 Stolpehull         
1031 6 Nedgravning Ujevn Flat Avrundet  100 65 Mørkebrun 

humusholdig sand, 
93 
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noe få 
varmepåvirkete 
steiner. Ikke kull. Lik 
S459, S572 og S981. 
14 cm dyp. 

1044 6 Kokegrop Oval Ujevn Avrundet  90 70 Noe forstyrret 
kokegrop med et kull-
lag i blandet sand 
over et lag av gråbrun 
sand. Mulige 
kantsteiner i bunn. 
Trekullholdig, noe 
skjørbrent stein, ca. 2 
kg. 30 cm dyp. 

91 

1055 1 Stolpehull         
1065 1 Avskrevet         
2537 1 Stolpehull         
1110 1 Avskrevet         
1155 1 Stolpehull Rund Avrundet Avrundet 50   Mørk siltig sand, 

grusholdig. En del 
større stein (5-15 
cm). Mulig 
skoningsstein. 
Trekull. 14 cm dyp. 

78 

1166 1 Avskrevet         
1176 1 Esse Ujevn Ujevn Avrundet  360 234   
1194 1 Nedgravning Rund Avrundet Avrundet  110 56 Mørkebrun – svart 

siltig sand. Noe stein i 
overflaten. Kant i 
kant med S1209 og 
S1176. 16 cm dyp. 

101 

1209 1 Esse Rektangulær Avrundet Avrundet  120 90 Mye stor stein (30-40 
cm). Kant i kant med 
S1176 og S1194. 

 

1227 1 Innhegning/gjerde       Se beskrivelse S3264  
1244 1 Grop/avskrevet       Se beskrivelse S3264  
1281 1 Esse Ujevn Ujevn Ujevn  265 142   
1302 2 Kokegrop Oval  Flat Avrundet  100 78 Svart, fet silt med 

innslag av sand og 
mye trekull. Mye 
varmepåvirket stein 
(10 – 15 cm), 10 kg. 
Tydelig kullrand i 
bunn, men ingen 
tydelige 
nedgravningskanter. 
Det fins steiner i hele 
strukturen, de virker 
å være 
varmepåvirket, men 
ikke skjørbrent. De 
skiller seg fra annen 
stein rundt, da de er 
mer røde i farge (de 
øvrige er gule). Ingen 
rødfarge i grunnen 
rundt. 

10 

1312 2 Stolpehull         
1321 2 Stolpehull         
1332 2 Stolpehull Ujevn Ujevn Avrundet  90 70 Noe usikker. Kan 

være 
dobbelstolpehull. 
Mørkebrun 
humusholdig sandig 
silt med grus og stein. 
Mulige skoningsstein 
synlig i profilen i V og 
mellom de to mulige 
stolpehullene. 12 cm 
dyp. 

17 
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1346 2 Stolpehull Oval Ujevn Ujevn  69 35 Mulig steinopptrekk. 
Ujevn bunn, ulike 
sider og ganske løse 
masser. Brun 
humusholdig siltig 
sand, noen kullbiter 
og steiner. 13 cm 
dyp. 

12 

1357 2 Stolpehull Oval Flat Avrundet  60 54 Mørkebrun 
humusholdig siltig 
sand med moe 
trekull. Rad av steiner 
midt i strukturen. 

85 

1366 2 Avskrevet         
1375 2 Kokegrop Rund Ujevn Ujevn  80 72 Tydelig avgrenset i 

plan og profil. 
Gråbrun siltig sand. 
Kullrand tydelig i 
plan, tykt kull-lag i 
profilen. Steinsetting i 
plan. Mye skjørbrent 
stein, ca 30 kg. 

11 

1388 2 Kokegrop Rund Avrundet Avrundet  80 70 Tydelig avgrenset i 
plan med en 
steinpakning over et 
homogent lag av 
mørkebrun siltholdig 
sand. Kullrand i kant. 
Profilen viser et lag 
med mørkebrun 
siltholdig sand i topp 
med et kull-lag under. 

16 

1400 2 Kokegrop Rund Ujevn Avrundet  90 80 Mørkebrun 
grusholdig sand med 
mye kull. Tydelig 
kullrand i plan og i 
bunn. Steinpakning i 
øverste del profilen 
med små og store 
skjørbrente stein. 

14 

1416 2 Stolpehull         
1427 2 Kokegrop         
1443 2 Avskrevet         
1456 2 Stolpehull Rund Avrundet Avrundet 70   Mørkegrå/svart 

sandig humus med 
lite trekull. 27 cm 
dyp. 

66 

1470 2 Stolpehull Oval Ujevn Ujevne  30 25 Mørkebrun/svart 
humus med lite kull. 
19 cm dyp. 

114 

1495 2 Stolpehull Oval Ujevn Ujevn  25 36   
1503 1 Avskrevet         
1513 1 Kokegrop Rund Avrundet Avrundet 110   Gråsvart kull-lag med 

mye store kullbiter. 
Skjørbrent stein, 10 
kg. Deler av bunnen 
bestod av et ekstra 
tykt kull-lag. Mye 
stein i strukturen. 20 
cm dyp. 

102 

1559 2 Stolpehull Oval Flat Avrundet  64 60 Gråbrun sand, noe 
løs, iblandet mindre 
stein. Noe trekull. 
Muligens bunn av 
stolpehull 

63 

1572 2 Avskrevet         
1581 2 Stolpehull Oval Flat Avrundet  33 28 Svartbrun, fet siltig 

sand med trekull. 
64 

1591 2 Stolpehull         
1603 2 Avskrevet         
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1617 2 Avskrevet         
1628 2 Stolpehull Oval Flat Loddrette  50 21 Gråbrun noe siltig 

humusholdig sand. 
Kan relateres til 
andre stolpehull i 
området, Mulig 
skoninngsstein. 

68 

1638 2 Avskrevet         
1650 2 Stolpehull Oval Avrundet Avrundet  50 38 Tydelig avgrenset i 

plan. Mørkebrun 
siltholdig sand med 
mye stein i plan. I 
profil er sidene 
tydelig avgrenset, 
mens bunnen er noe 
utydelig. Mørkebrun 
sandholdig silt. 
Skoningssteiner. 

75 

1660 2 Stolpehull/grop Oval Ujevn Skrå  104 85 Grop med tydelig 
nedgravningskant. 
Fylt av mye stein (5-
15 cm) og mørkebrun 
sand- og humusholdig 
silt. Lite kull. En bit 
slagg ble funnet på 
toppen 

9 

1678 2 Stolpehull         
1689 2 Stolpehull         
1700 2 Stolpehull         
1711 2 Avskrevet         
1722 2 Stolpehull         
1732 2 Stolpehull         
1742 2 Smie-anlegg         
1788 2 Stolpehull         
1796 2 Stolpehull         
1808 2 Avskrevet         
1818 2 Avskrevet         
1829 2 Avskrevet Oval Flat Loddrette  30 20   
1852 2 Avskrevet         
1863 2 Stolpehull Ujevn Avrundet Ujevn  80 60 Humusholdig 

mørkebrun sandig 
silt. Mye steiner i og 
rundt strukturen. 
Skoningsstein. 20 cm 
dyp. 

19 

1874 2 Stolpehull Ujevn Avrundet Avrundet  44 29 Bunn av stolpehull. 
Består av mørkebrun 
humusholdig sandig 
silt med noe få 
steiner (10-15 cm.). 8 
cm dyp. 

18 

1886 2 Stolpehull Rund Avrundet Avrundet 40   Stolpehull med 
skoningsstein. Består 
av mørkebrun 
humusholdig sandig 
silt. Flere steiner i 
midt av strukturen 
(15 – 20 cm.). 16 cm 
dyp. 

15 

1896 2 Stolpehull         
1909 2 Stolpehull         
1922 2 Stolpehull         
1935 2 Grop         
1945 2 Avskrevet Ujevn Ujevn Avrundet  70 65   
1966 2 Ildsted         
1977 2 Nedgravning/voll Oval Ujevn Skrå  95 90 Mørkebrun sandig 

humus med steiner 
og trekullbiter. 0,2 kg 
varmepåvirket stein. 
Steinpakning. Ligger 

55 
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lavere enn S2826, 
over S3040. Uviss 
definisjon. 

1997 2 Grop Ujevn Ujevn Avrundet  70 65 Svart siltig sand med 
mye trekull og 
skjørbrent stein (10 
cm), ca 10 kg.. tolkes 
som ildsted, da fyllet 
består mest av store 
trekullbiter. Muligens 
kan den østlige delen 
av S2867 kobles med 
denne. Trolig 
samtidig med S3048. 

45 

2020 2 Esse Oval Ujevn Avrundet  80 70 Mørkebrun humus- 
og siltig sand med ett 
markant kull-lag i 
bunn. Under er det 
tydelig rød brun sand. 
En del stein i det 
øverste laget og 
under kull-laget. 
Kantstein i N. 

47 

2031 2 Smiestabb/stolpehull Rund Flat   50 40 Tydelig avgrenset. 
Mørkebrun 
humusholdig siltig 
sand. Lite trekull og 
lite varmepåvirket 
stein, under 1 kg. 8 
cm dyp. 

48 

2050 2 Stolpehull Oval Avrundet Avrundet  26 21 Bunn av stolpehull. 
Mørkebrun 
humusholdig silt med 
rødbrun lik masse 
konsentrert midt i. 
Noe trekull.  

38 

2069 2 Stolpehull         
2080 2 Stolpehull/grop Oval Ujevn Avrundet  80 60 Mulig stolpehull. 

Mørkebrun siltig sand 
iblandet trekull. 
Skoningssteiner. 
Varmepåvirket stein, 
2 kg. 

36 

2100 2 Ildsted Rund Flat Avrundet 60   Nedgravning 
bestående av rustrød 
brent sand med noen 
steiner i kant. Eller 
noe grusholdig. Ligger 
mellom S2122 og 
S2080. 17 cm dyp. 

35 

2122 2 Stolpehull Oval Avrundet Avrundet  70 60 Mulig stolpehull 
bestående av 
mørkebrun siltig sand 
med kull, noe humus. 
Varmepåvirket stein, 
5kg. Ytterkanten i 
plan bestod av flere 
steiner (5-10 cm). 
Omtrent 35 cm dyp. 

34 

2136 2 Grop Rund Avrundet Avrundet 30   Noe usikker struktur 
som består av 
mørkebrun 
humusholdig silt. I 
plan lignet den S2794 
og S2802. 

40 

2152 2 Avskrevet         
2177 2 Stolpehull Oval Avrundet Skrå  40 35 Mørkebrun siltig sand 

med trekull. Lite 
varmepåvirket stein, 
noe brent leire. 

43 
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2188 2 Stolpehull Oval Ujevn Skrå  51 40 Lysbrun humusholdig 
siltig sand med 
kullrand og med 
innslag av rødbrune 
flekker. 
Skoningssteiner. 

37 

2201 2 Stolpehull Oval Avrundet Skrå  56 40 Gråbrun humusholdig 
sandig silt, noen 
steiner. Nedgravning 
eller forsenkning 
mellom S2279 og 
S2215. Massen skiller 
seg tydelig fra disse. 

32 

2215 2 Esse Ujevn Avrundet Skrå  140 130 Mørkebrun sand- og 
grusholdig silt. Mye 
skjørbrent stein og 
kull, og brent bein. 
Uregelmessig i plan, 
lagt en sjakt gjennom. 
To profiler viser et fyll 
som likner kokegrop 
med mye skjørbrent 
stein og trekull. 25 
cm dyp. 

33 

2257 2 Grop Rund Flat Skrå  116 110 Tydelig 
nedgravningskant, 
mye skjørbrent stein 
og kull. Mulig 
varmekilde i smie-
anlegget? Består av 
mørkebrun 
humusholdig silt. Ca. 
24 cm dyp. 

30 

2279 2 Stolpehull Oval Avrundet Skrå  100 70 Noe usikker 
definisjon. Fortsetter 
inn i sjaktkanten. 
Dype nedgravning fylt 
av steiner (10-20 cm) 
små konsentrasjoner 
av trekull. 
Lysbrun/brungrå 
humusholdig silt. 
Kanskje gjenfylt grop 
etter bruk? 46 cm 
dyp. 

31 

2313 2 Stolpehull Oval Ujevn Avrundet  76 70 Mørkebrun kullholdig 
siltig sand. 
Skoningssteiner 
veldig tydelig i profil. 
Hoveddelen av 
stolpehuller ligger 
innenfor 30 cm av 
strukturen. 

22 

2328 2 Stolpehull       Avskrevet?  
2341 2 Stolpehull         
2350 2 Stolpehull         
2361 2 Stolpehull Ujevn Flat Avrundet  30 16 Kull-lag med 

mørkebrun siltig 
sand. Trekull. 

24 

2372 2 Stolpehull Oval Ujevn Avrundet  43 40 Tydelig avgrenset. 
Består av mørkebrun 
siltig sand med 
småstein. Trekull.. 13 
mc dyp. 

20 

2384 2 Stolpehull Oval Avrundet Avrundet  24 16 Mørkebrun siltig sand 
med kullrand i plan 
og kull-lag i profil. 

21 

2393 1 Grøft Rektangulær Spiss Skrå    Beskrivelse gjelder 
også for S2623, S2664 
og S2688: utgjøre én 

58 
59 
60 
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lang struktur på 
omtrent 13 m 
bestående av siltig 
sand, hovedsakelig 
mørkebrun, men også 
i forskjellige 
brunsjatteringer, en 
del humusholdig. 
Mye kull og stein. 
Flere steder steinsatt 
i bunn og i kantene. 
Nederste laget mer 
fet, kullholdig siltig 
sand. Opp mot 60 cm 
dyp på det dypeste. 
Antydning til 
utvaskningslag i kant. 
Formgravd; totalt 9 
profiler (sjaktkant = 
nr 9). 

61 
70 
82 

2416 2 Avskrevet         
2426 2 Innhegning/gjerde Rektangulær Avrundet Avrundet  200 100 Mulig 

innhegning/gjerde til 
smie-anlegget. 
Strukturen strekker 
seg over et lengre 
område. 2 sjakter, 4 
profiler. Mørkebrun 
siltig sand. En god del 
stein i laget. Tydelig 
steinpakning i plan 
(5-20 cm store). Jevn 
tykkelse på laget, 11- 
20 cm dypt. Henger 
muligens sammen 
med S2592. 

25 
84 

2476 2 Grop         
2497 2 Grøft/vegg Rektangulær Ujevn Ujevn  260 40 Avlang struktur 

bestående av en 
blanding av 
grå/mørkegrå og 
rødbrun/brun masse. 
Sandig silt? Mulig 
vegg-grøft. 

88 

2515 2 Grøft/vegg Ujevn Ujevn   130 35 Tynt lag av 
mørkebrun 
humusholdig sand 
med kullbiter. En del 
stein (ca .10 cm). 
Ligger i utkant smie-
anlegget og kan 
tolkes som vegg-
grøft. 

50 

1090 1 Kokegrop Rund Avrundet Avrundet 100   Gråsvart kullholdig 
lag med skjørbrent 
stein, ca 55 kg. Noe 
mindre stein i bunn. 
26 cm dyp. 

100 

2571 1 Lag         
2592 2 Innhegning/gjerde Ujevn Flat Ujevn    Mulig innhegning til 

smie-anlegget. 
Strukturen 
overlapper med flere 
strukturer. I NØ-
retning var det en lav 
steinkjede (20 cm 
store) i svart 
kullholdig silt. 
Profilen viste an 4.5 
cm dyp struktur med 
ett lag: svart 

87 
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humusholdig lag med 
kull. 

2624 1 Grøft Rektangulær Avrundet Skrå    Se beskrivelse av 
S2393 

 

2649 1 Avskrevet         
2664 1 Grøft Rektangulær      Se beskrivelse av 

S2393 
 

2688 1 Grøft Rektangulær      Se beskrivelse av 
S2393 

 

2711 2 Stolpehull Rund Avrundet Loddrette  35 30 Mørkebrun humus – 
og sandig silt med 
steiner og noe kull. 
Noen lengre steiner 
langs siden kan være 
skoningsstein- 

39 

2794 2 Nedgravning Rund Flat Avrundet 35   Fin og tydelig 
nedgravningskant. 
Mørkebrun 
humusholdig, noe 
sandig, silt. I bunn en 
kullblandet 
humusholdig silt. 17 
cm dyp. 

42 

2802 2 Nedgravning Rund Ujevn Skrå 40   Sirkulær nedgravning, 
muligens stolpehull 
bestående av lysbrun 
humus- og sandholdig 
silt med mye trekull. 
Større steiner i bunn. 
Funn av keramikk. 17 
cm dyp. 

41 

2826 2 Lag Oval Avrundet Avrundet  70 60 Strukturen består av 
en 
steinplate/hellestein 
(varmepåvirket) i 
flere biter. Under er 
det et lag av 
mørkebrun/svart 
sandig humus med 
trekull og brente 
bein. Mulig 
arbeidsflate? 
Inngangsstein? 
Ildsted. Under lå 
S3060. 

53 

2846 2 Esse Oval Ujevn Ujevn  74 60 Tydelig avgrenset i 
plan og profil. Består 
av et mørkebrunt lag 
av siltig sand, noe 
humus. I bunn er det 
er tydelig kull-lag. 
Mye varmepåvirket 
stein, 20 kg, bl.a. 
under kull-laget. Ca 
15 cm dyp. Kantstein 
i V. 

49 

2867 2 Nedgravning Oval    160 100 En stor struktur i 
plan. Profilen viser 2 
stolpehull, 1 mulig. 
Østlige st.hull: 40 cm 
dypt. Skoningsstein. 
Flammet 
lys/mørkebrun siltig 
sand, noe 
humusholdig, trekull 
og steiner (5-10 cm).  
Midtre st.hull: noe 
usikkert. 33 cm dypt. 
Stein i bunn, mulig 
skoningssteiner. Noe 
humusholdig brun 

46 
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siltig sand med 
steiner (5-10 cm) og 
litt trekull. Vestlige 
st.hull: 41 cm dypt. 
Mørkebrun 
humusholdig siltig 
sand med trekull og 
steiner (10 cm store). 
I plan så strukturen ut 
som en større 
nedgravning/struktur. 
Ved utgravningen 
fremstod den som 2 
eller 3 nedgravninger 
som så ut til å være 
noe adskilt fra 
hverandre av større 
steiner (20-30 cm). En 
østlig del kan tolkes 
som et stolpehull 
med evt skoningstein 
rundt seg. I vest var 
det en tydelig 
nedgravning med 
innhold av trekull. 
Den midtre delen er 
mindre tydelig som 
struktur. Den var mer 
steinete og lik 
undergrunnen, dog 
med mer 
humusholdig masse. 
Kanskje masse som 
har ramlet mellom to 
strukturer. 

2901 1 Stolpehull Oval Avrundet Skrå  32 24 Mørk siltig sand med 
trekull. Noe småstein. 
Ligger mellom flere 
store steiner (5-15 
cm), muligens 
skoningsstein. Som 
med S3231 lå denne i 
kant med S2688 og 
mye av massen er 
blitt fjernet under 
formgravingen av 
denne. 10 cm dyp. 

83 

2910 2 Ildsted/kullflekk Oval Ujevn Avrundet  70 30 Kullflekk eller ildsted 
bestående av svart 
kullholdig sand med 
innslag av rødbrun 
brent sand. Under er 
det brun, brent sand. 
Noe varmepåvirket 
stein, 0,1 kg. 

57 

2924 2 Avskrevet         
3001 2 Stolpehull Oval Avrundet Avrundet  70 75 Udefinert 

nedgravning. Består 
av mørkebrun 
humusholdig sand 
med steinpakning. 
Litt trekull og 
skjørbrent stein. 27 
cm dyp. Går inn i 
sjaktkanten. 

56 

3040 2 Stolpehull Rund Avrundet Loddrette 10   Stolpehull, mulig 
staurhull. 
Mørkebrun/svart 
sandete humus. 
Ligger under S1977. 
14 cm dyp. 

54 
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3048 2 Stolpehull Rund Avrundet Ujevn    Stolpehull som ble 
oppdaget ved snitting 
av S1997. Omgitt av 3 
store steiner i Ø, N og 
V (ca 25 cm), 
skoningsstein? Består 
av mørkebrun sandig 
silt med humus og 
trekull. 26 cm dyp. 

51 

3060 2 Stolpehull Rund Ujevn Ujevn 8   Mørkebrun/svart 
sandig humus med 
mulig skoningsstein. 
Kan være staurhull. 
Lå under S2826. 

52 

3101 2 Grop         
3120 2 Grop/Ildsted Oval Ujevn Avrundet  103 79 Ildsted med små 

skjørbrente stein og 
trekull. Strukturen 
ligger i et område 
som muligens er 
utsatt for ras, noe 
som kan ha påvirket 
strukturen. Profilen 
viser at det under 
strukturen og delvis 
under det som tolkes 
som undergrunn, fins 
et lag med mørk 
humus – og siltholdig 
masse. Det var 
vanskelig å se 
tydelige grenser, og 
muligens er det kun 
det øverste laget som 
utgjør strukturen; 
svart humusholdig 
sand, noe siltig med 
mye trekull og 
skjørbrent stein (5-10 
cm), 5 kg. 

62 

3142 2 Stolpehull Oval Avrundet Avrundet  90 40 Mørkebrun 
humusholdig sand. En 
del steiner i topp, ett 
par i bunn. Trekull. 

103 

3155 2 Stolpehull Oval Avrundet Skrå  35 26 Flammete humus 
holdig, noe siltig 
sand. Noen kullbiter. 
Bunn av stolpehull. 

69 

3190 2 Stolpehull Ujevn Avrundet Avrundet  59  Stolpehull. Mulig to – 
dobbelstolpe? En 
består av gråbrun 
humusholdig sand, 
den andre av 
mørkebrun siltig sand 
med gulbrun sand på 
topp. Ligger kant i 
kant. Mulig 
skoningsstein ved 
den ene. 

76 

3208 1 Stolpehull Rund Avrundet Avrundet 20   Mørk gråsvart siltig 
sand. Kullholdig. 
Bunn av stolpehull. 
Små stein i bunn. 
Kullrand i bunn. 6 cm 
dyp. 

74 

3218 1 Avskrevet         
3231 1 Stolpehull Oval Ujevn Ujevn  25 27 Mørk, kullholdig siltig 

sand. Noe små stein i 
massen. Omringet av 
større stein. Mulig 
skoningsstein. 

79 
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Stolpehullet lå i kant 
av S2688 og mye av 
massen er blitt 
fjernet i forbindelse 
med formgravingen 
av denne. 5 cm dyp. 

3244 1 Avskrevet         
3264 1 Innhegning/gjerde Ujevn Ujevn Ujevn    En større struktur. 

Antakeligvis del av 
innhegning. I V 
(S1227) tydelig 
steinsetting med 
mørkebrun kull- og 
humusholdig siltig 
sand. Kullholdig. 
Svinger mot Ø og 
deretter NØ med 
samme mørke masse. 
Noen steder tydelig 
kull-rand med 
rødbrun sand under. 
Kryss-snittet; 6 
profiler. 

72 
77 
80 
81 

3322 2 Stolpehull Rund Avrundet Skrå  19 15 Gråbrun humusholdig 
sand med små 
kullflekker. Kullbiter 
synlig. Stolpehullet 
passer inn på linje 
med flere liknende 
strukturer som 
former to parallell 
rader. 

116 

3334 2 Stolpehull         
3346 2 Stolpehull Rund Avrundet Avrundet  27 26 Gråbrun 

humusholdig, noe 
siltig sand. Bunn av 
stolpehull. 

67 

3365 2 Avskrevet         
3373 2 Avskrevet         
3382 2 Stolpehull Rund Avrundet Skrå 18   Gråbrun humusholdig 

sand med kullflekker 
Bunn av stolpehull. 

73 

3391 2 Stolpehull         
3404 2 Stolpehull Rund Avrundet Avrundet  34 26 Gråbrun humusholdig 

sand med ett par 
steiner. Bunn av 
stolpehull. 

71 

3417 1 Grøft       Bunn av avfallsgrøft 
S2393 og s2624 

 

100310 2 Ovn 
Esse 

Rund 
Oval 

Ujevn/bølget 
Avrundet 

Avrundet 
Avrundet 

 90 
60 

80 
36 

Tydelig avgrenset i 
plan. Mørkebrun 
siltig sand med 
kullrand. Profilen 
viser to stk 
nedgravninger i 
henholdsvis S og N. 
Den sørlige noe 
større. Mellom de to 
ligger et tynt lag med 
den samme massen 
som forbinder de to 
sammen. Muligens en 
ovn eller esse. Det er 
3 forskjellige 
tegninger til 
strukturnr. Tegn.nr 
23 antyder en ovn, 
mens tegn.nr 65 kan 
antyde en esse. Funn 
av dråpeslagg. 

23 
65 
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13.2 TILVEKSTTEKST, C58336-41  
 
Funnene er innkommet ved arkeologiske utgravninger av 6 lokaliteter langs E134 Grungedal - 
Velemoen i Vinje kommune, Telemark. Utgravningen ble utført av Kulturhistorisk museum 
for Statens vegvesen i perioden 9.7. - 24.8.2012. Lokalitetene ble registrert av Telemark 
fylkeskommune i 2010 (Olsen 2010). Lokalitetene ligger spredt på en 6 km lang strekning er 
som følger fra øst mot vest: Øverland (bosetningsspor, C58341), Midtbø (gravrøys - avskrevet, 
C583340), Tveiten (aktivitetsområde/bosetningsspor, C58336, C58337), Bronen (gravhaug - 
avskrevet, C58338) og Edland Øvre (steinalder - løsfunn, C58339). Et utvalg 
metallgjenstander fra C58336-8 er blitt undersøkt med røntgen ved Seksjon for konservering, 
KHM. Et utvalg av kullprøver fra C58336-7, C58340-41 ble vedartsbestemt av H. Høeg 
(UiO), videre radiologisk datert ved Ångströmlaboratoriet ved Uppsala Universitet for C14-
datering. Makrofossilprøver fra C58336-7 ble analysert av Annine Moltsen, Natur og kultur. 
Slagg fra C58336-37 ble analysert av Arve Jouttijärvi, Heimdal-archaeometry. Slagget er ikke 
returnert fra analyse og trolig forbrukt. Alle analyseresultater finnes i utgravningsrapporten.  
   
Litteratur:  
Kristoffersen, S. og Bente Magnus 2010, Spannformete kar. Utvikling og variasjon. AmS-
Varia. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Stavanger.  
 
Rapporter:  
Jansen, M. og Hege S. Gjerde 2015, Rapport arkeologisk utgravning. Aktivitet- og 
bosetningsspor fra jernalder og vikingtid. Øverland 84/3, Midtbø 84/7, Tveiten 86/2, Bronen 
86/3, Edland Øvre 89/1, Vinje kommune, Telemark. Upublisert utgravningsrapport, 
Kulturhistorisk museum, Oslo.  
 
Olsen, M. 2010, Kulturhistorisk registrering E134. Strekningene 5-6, Åmot og Grungedal-
Edland. Telemark fylkeskommune.  
   
C58336  
Produksjonsplass fra yngre romertid fra E134 GRUNGEDAL-VELEMOEN, av TVEITEN 
(86/2), VINJE K.,  
TELEMARK.  
1) 1 fragment av perle blå, konisk av glass. Hullet i perlen: 0,5 cm diam, 0,9 cm langt. 
C58336/2 utgjør resten av perlen. Mål: H: 0,9 cm. Diam: 1,4 cm. Vekt: 1 gram. 
2) 1 fragment av perle blå, konisk av glass. Del nr 2 av C58336/1. Mål: Diam: 1,4 cm. Vekt: 
1 gram. 
3) 1 fragment av perle blå, spiralperle av glass. Mål: Stl: 0,5 cm. Stb: 0,6 cm. Vekt: 0 gram. 
4) 1 hestebrodd av jern. Mål: 2,8 x 3,5 x 2,0 x 1,6 x 1,1 Vekt: 13 gram. 
5) 1 fragment av kniv av jern. Mål: L: 3,8 cm. B: 1,5 cm. T: 0,5 cm. 
6) 1 fragment av sigd med konkav egg av jern. Mål: Stl: 8,9 cm. Stb: 2,0 cm. Stt: 0,5 cm. 
Vekt: 21,9 gram. 
7-24) 31 fragment av jern. Mulige sigd-fragmenter, beslagdeler eller spiker, jernflak, 
festenål, ljå og saksdeler og udefinerte gjenstander. /20 - 24 funnet under registrering; 
R138882a, c. 
25) blymerke. Funnet under registrering: R138882c. Mål: Stt: 0,6 cm. Diam: 1,5 cm. Vekt: 5 
gram. 
26) perle av skifer. Funnet under registrering: R138882a.  
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Mål: T: 0,2 cm. Diam: 1,8 cm. 
27-30) Kasserte gjenstander. 
31-53) bein, brente dyrebein. Totalt antall fragmenter: 1113. Total vekt: 96,3 gram. 
54-57) bein, ubrente dyrbein og tann/tannemalje. Totalt antall fragmenter: 84 Total vekt: 3,3 
gram. 
58-63) 11 fragmenter av bryner, skifer. Total vekt: 242 gram. 
64-81) Slagg av jern. Totalt antall fragmenter: 165. Total vekt: 2122,8 gram. 
82) 1 fragment av bark. Mål: Stl: 2,4 cm. Stb: 0,9 cm. Stt: 0,2 cm. Vekt: 0.3 gram. 
83-117) 35 kullprøver. Samlet vekt: 144,1 gram. 7 av prøvene ble vedartsbestemt og 
radiologisk datert: 
Nr. 84, S1513: Vedartsbestemt til furu 12 biter, rogn 28 biter. Radiologisk C14-datert på rogn 
til 1770±30 BP, 130 - 330 cal AD (Ua-46616). Vekt: 4,3 gram.  
Nr. 87, S2901: Vedartsbestemt til bjørk 9 biter, furu 14 biter. Radiologisk C14-datert på bjørk 
til 1782±31 BP, 130 - 340 cal AD (Ua-46618). Vekt: 0,5 gram.  
Nr. 90, S1227: Vedartsbestemt til bjørk 26 biter, furu 2 biter, hegg 8 biter, eik 1 bit, 
selje/vier/osp 3 biter. Radiologisk C14-datert på bjørk til 1726±31 BP, 240 - 400 cal AD (Ua-
46619). Vekt: 1,4 gram.  
Nr. 91, S1090: Vedartsbestemt til bjørk 24 biter, furu 8 biter, selje/vier/osp 1 bit. Radiologisk 
C14-datert på bjørk 1705±30 BP, 250 - 410 cal AD (Ua-46617). Vekt: 5,7 gram.  
Nr. 93, S1176: Vedartsbestemt til furu 40 biter. Radiologisk C14-datert på furu til 1736±32 
BP, 230 - 400 cal AD (Ua-46620). Vekt: 22,4 gram.  
Nr. 100, S2393: Vedartsbestemt til bjørk 11 biter, furu 29 biter. Radiologisk C14-datert på 
bjørk 1699±32 BP, 250 - 420 cal AD (Ua-46621). Vekt: 2,0 gram. 
Nr: 114, S2624: Vedartsbestemt til bjørk 2 biter, furu 21 biter, rogn 17 biter. Radiologisk 
C14-datert på bjørk til 1758±30 BP, 210 - 390 cal AD (Ua-46622). Vekt: 3,0 gram.  
118-127) 10 makroprøver. Total vekt: 168,9 gram. 5 prøver ble analysert av Natur og Kultur: 
Nr. 119: S2393  
Nr. 120: S2624  
Nr. 123: S2624  
Nr. 124: S2624  
Nr. 125: S2624  
 
Funnomstendighet: Lokaliteten ligger ved Tveitevatn på en liten slakk terrasse. Lokaliteten 
var definert som et gravfelt basert på funn av det som ble tolket som graver under 
registreringen. Det ble funnet en skiferperle, mulig festenål og flere jerngjenstander, som bl.a 
spiss av ljå, vareplombe i bly, hestebisselring og naglehode (R138882a-c)(20-25). Den mulige 
festenål er ikke å finne på KHM og det er usikkert hvor denne er blitt av. Lokaliteten viste seg 
å ikke være et gravfelt, men heller en del av en smie-virksomhet. Antakeligvis er lokaliteten 
en del av C58337. Det var flere esser og ett par kokegroper, samt del av en innhegning. I 
tillegg var det en lang grøft med foreløpig ukjent funksjon. Det ble funnet store mengder 
brente bein (31-53) og slagg (64-81) i flere av strukturene, med en hovedkonsentrasjon i den 
lange grøfta. Langs denne grøfta ble det også funnet flere fragmenter av skiferbryner (58-63) 
og 3 fragmenter av glassperler. To av disse passer sammen og utgjør en hel konisk perle (1-2), 
mens den siste er en liten del av spiralformet perle (3). Flere forskjellige jernfragmenter ble 
også funnet (7-19), i tillegg til en hestebrodd (4) og fragmenter av muligens kniv eller sigd (5-
6). 7 kullprøver ble radiologisk datert til romertid/overgangen folkevandringstid, 130-420 e. 
Kr.  
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger på N-siden av Tveitevatn, omtrent 22 m fra 
vannbredden, og S for E134 som går i kant med lokaliteten.  
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Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6644276.64201, Ø: 
87375.47197.  
LokalitetsID: 138882.  
 
 
C58337  
For fellesopplysninger: Se C58336.  
   
Produksjonsplass fra yngre romertid fra E134 GRUNGEDAL-VELEMOEN, av TVEITEN 
(86), VINJE K., TELEMARK.  
1) 1 nøkkel av jern. S-formet med rette ender. Mål: Stl: 10,0 cm. Stb: 1,0 cm. Stt: 0,5 cm. 
Vekt: 10 gram. 
2) 1 nøkkel av jern. S-formet med en rett ende og en buet, noe avspisset. Mål: Stl: 19,0 cm. 
Stb: 1,0 cm. Stt: 0,8 cm. 
3) 1 nagle av jern. Båtnagle av jern i 3 biter. Funnet under registreringsarbeidet i 2010, 
R138877k.  
Mål: L: 2,5 cm. T: 0,5 cm. Vekt: 4 gram. 
4-11) 12 fragmenter av jern. Muligens flere beslag-deler, et vektlodd, en større nagle eller 
beslag. Nr. 9 og 11 ble funnet under registreringsarbeidet. 
12) 1 vektlodd av bly. Funnet under registreringen. Vekt: 12 gram. 
13-23) 32 fragmenter av spannformet keramikk. Både asbest og klebermagret. Nr. 15 var av 
tynt leirgods. Linjedekor og noe korsdekor. Noe svartbrent. Nr. 13-17 funnet under 
registreringsarbeidet. 
24) never. Mulig furu. Funnet under registrering. Vekt: 8,75 gram. 
25-44) 191 fragmenter av brente bein, dyrebein. Nr.25-26 funnet under registreringen. Vekt: 
18,8 gram. 
45) 1 bein, ubrent. dyrebein. Vekt: 0.4 gram. 
46) 1 bryne av skifer. Mål: L: 8,3 cm. B: 4,0 cm. T: 2,1 cm. Vekt: 131.1 gram. 
47-67) Slagg, jern. Nr. 47-48 funnet under registreringsarbeidet. Vekt: 1313,6 gram. 
68-109) 42 kullprøver. Samlet vekt: 62,4 gram. 7 av prøvene ble vedartsbestemt og 
radiologisk datert: 
Nr. 72: S2020. Vedartsbestemt til bjørk 1 bit, furu 39 biter. Radiologisk C14-datert på bjørk 
til 1791±30 BP, 130-330 cal AD (Ua-46691). Vekt: 5,7 gram.  
Nr. 80: S1400. Vedartsbestemt til bjørk 19 biter, selje/vier/osp 2 biter. Radiologisk C14-datert 
på bjørk til 1643±30 BP, 330 - 540 cal AD (Ua-46686). Vekt: 1,2 gram.  
Nr. 82: S2372. Vedartsbestemt til bjørk 1 bit, furu 32 biter, rogn 1 bit selje/vier/osp 1 bit. 
Radiologisk C14-datert på bjørk til 1685±30 BP, 330 - 540 e.Kr (Ua-46685). Vekt: 1,2 gram.  
Nr. 83: S1660. Vedartsbestemt til furu 17 biter. Radiologisk C14-datert på furu til 937±30 BP, 
1020 - 1170 cal AD (Ua-46688). Vekt: 0,3 gram. 
Nr. 85: S1886. Vedartsbestemt til bjørk 4 biter, furu 4 biter, hegg 1 bit, rogn 1 bit. 
Radiologisk C14-datert på bjørk til 1622±30 BP, 380 - 540 cal AD (Ua-46687). Vekt: 0,7 
gram. 
Nr. 88: S1302. Vedartsbestemt til osp 40 biter. Radiologisk C14-datert på osp til 1694±30 BP, 
250 - 420 cal AD (Ua-46689). Vekt: 1,1 gram.  
Nr. 92: S2122. Vedartsbestemt til bjørk 16 biter, furu 8 biter, selje/vier/osp 2 biter. 
Radiologisk C14-datert på bjørk til 1740±30 BP, 230 - 390 cal AD (Ua-46690). Vekt: 1,0 
gram. 
110-143) 34 makroprøver. Samlet vekt: 605,9 gram. 5 prøver ble analysert av Natur og 
Kultur: 
Nr. 115: S2100.  
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Nr. 119: S2279. 
Nr. 132: S3001. 
Nr. 140: S1997. 
Nr. 142: S2080.  
 
Funnomstendighet: Lokaliteten var registret som bosetnings-aktivitetsområde med en samling 
av stolpehull og graver, deriblant en mulig fotgrøft. Under registreringen ble det funnet 
fragmenter av flere typer spannformet keramikk (asbest og klebermagret) (13-17), noe brent 
bein, never (24, fragmenter av jern, deriblant en bøyd spiss på 15 cm (mulig en stor nagle 
eller et beslag)(9) og en liten båtnagle (10), og 1 bit slagg. Funnene ble i all hovedsak funnet 
som løsfunn innenfor et mindre område i sjakta. Utgravningen viste at det ikke dreide seg om 
graver, men at det heller var et smie-anlegg. Funnene som ble gjort under registreringen 
stammer fra smie-anlegget. Anlegget inneholdt både esser, ildsteder, nedgravninger av 
udefinert art, stolpehull og kokegroper. I ytterkant av smia er det mulige rester etter vegger, 
mens det utenfor det igjen er en innhegning/gjerde. Det var denne som var registrert som en 
mulig fotgrøft og det ser ut til at den fortsetter videre på felt 1 som ligger ca. 10 m S. 
Antakeligvis er de to feltene deler av samme anlegg. Under utgravningen ble det funnet en 
stor del slagg, deriblant dråpeslagg (66). Det ble også funnet 2 nøkler (1-2), fragmenter av 
spannformet keramikk (asbest og klebermagret) (18-23), mulig vektlodd av jern (5), del av et 
bryne (46), brente bein og flere udefinerte jernfragmenter. Bortsett fra 1 kullprøve som skilte 
seg sterkt ut fra de andre, var det gode radiologiske dateringer fra lokaliteten. Disse stammer 
også overens med keramikken. Dateringene plasserer lokaliteten i romertid - overgangen til 
folkevandringstid. Den siste prøven ga en datering mellom 1020 - 1170 e.Kr.  
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger på N-siden av E134, helt i kant med veien, omtrent 
45 m S for Søndre Tveiten som ligger i li-skråningen rett bak lokaliteten. I Ø og V er det 
gressdekte fjellskråninger. I S, på andre siden av E134, ligger C58336. Tveitevatn ligger 
omtrent 50 S for C58337.  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6644304.74016, Ø: 
87405.55352.  
LokalitetsID: 138877. 
 
 
C58338 - utgår 
For fellesopplysninger: Se C58336.  
   
Usikker kontekst fra nyere tid E134 GRUNGEDAL-VELEMOEN, BRONEN av TVEITEN 
(86/3), VINJE K., TELEMARK.  
1) 12 fragmenter av bronse. Mål: Stl: 2,1 cm. Stb: 1,5 cm. Stt: 0,0 cm. Vekt: 0 gram. 
2) 1 ring av jern. Mulig del av beslag. Mål: Tykkelse: 0,8 cm. Diam: 6,8 cm. Vekt: 51 gram. 
3) 1 beslag av jern. Mål: Stl: 4,5 cm. Stb: 1,5 cm. Stt: 0,5 cm. Vekt: 19 gram. 
4) 1 beslag av jern. Mål: L: 5,0 cm. T: 0,3 cm. Stb: 2,0 cm. Vekt: 11 gram. 
 
Funnomstendighet: Lokaliteten var registrert som en usikker gravhaug. Den var en svak 
forhøyning på den lille terrassen langs E134. Under registreringen, utført av Telemark 
fylkeskommune i 2010, ble det funnet et større skår (7 x 4 cm) av tynt (2 mm) leirgods. Hele 
haugen og området rundt skulle undersøkes i tilfelle det fantes flere gravelementer under 
markoverflaten. Området ble også gjennomsøkt med metalldetektor. Søket ga mange utslag. I 
løpet av utgravningen ble det klart at dette ikke var en gravhaug, men en naturlig forhøyning i 
landskapet. De fleste funnene som ble gjort med metalldetektoren viste seg å være fra nyere 
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tid og ble dermed kassert i felt. 4 funn ble tatt inn til museet, men ble senere kassert og 
lokaliteten avskrevet. C58338/2-4 kan alle være deler av en gjenstand, muligens et beslag. 
Bronseflakene (1) er helt uten dekor eller klassifiserende elementer.  
Orienteringsoppgave: Lokaliteten lå på SV-siden langsmed E134 i underkant av 50 m Ø for 
nærmeste bolig. 30 m S og SØ for lokaliteten går det bratte skråninger ned mot Tveitevatn. I 
V er det dyrket mark. Lokaliteten lå på en liten gressdekt terrasse.  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6644397.29875, Ø: 
87094.49053.  
LokalitetsID: 138888. 
 

C58339 
For fellesopplysninger se C58336. 

Løsfunn fra steinalder fra EDLAND ØVRE (89/1), VINJE K., TELEMARK.  
kjerne av flint.  
Mål: Stl: 7,2 cm. Stm: 2,0 cm.  
Funnomstendighet: Kjernen ble funnet under registrering av Telemark fylkeskommune i 
perioden 7/6-23/7-2010, i forbindelse med Statens Vegvesen sine reguleringsplaner for 
utbedring av E134 i Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje (Olsen 2010). Funnområdet ble 
undersøkt av KHM i august 2012 som en steinalderlokalitet, men det ble ikke funnet andre 
funn eller indikasjoner på at det var en lokalitet på stedet. Kjernen er derfor et løsfunn. 
Funnstedet var imidlertid brukt som dumpingplass for moderne avfall, og moderne 
forstyrrelser kan ha ødelagt den eventuelle lokaliteten. Kjernen ble også funnet sammen med 
1 keramikkbit og 1 metallgjenstand. Disse er ikke gjenfunnet ved katalogisering 2015, trolig 
kassert.  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6644396,700, Ø: 
85715,800.  
LokalitetsID: 139193.  
 
 
C58340 
For fellesopplysninger: Se C58336.  
   
Usikker kontekst fra romertid fra E134 GRUNGEDAL-VELEMOEN, MIDTBØ av 
KVASSEJORD (84/7), VINJE K., TELEMARK.  
1) 1 kullprøve. Vedartsbestemt til furu. Prøven er radiologisk datert til 1791±30 BP, 130 - 
330 cal AD (Ua-46692). Vekt: 2,0 gram. 
2) 1 pollenprøve. Prøven ble kassert Vekt: 238.1 gram. 
 
Funnomstendighet: Lokaliteten var registrert som gravrøys av Telemark fylkeskommune i 
2010 (Olsen 2010). Mangel på forhistoriske funn, samt funn av moderne gjenstander under 
utgravningen, førte til en tolkning om at røysa var en moderne rydningsrøys som var ødelagt 
av et mastefundament, samt fjerning av stein til næliggende steingjerde. Det ble gravd 2 
sjakter i røysa og det ble tatt ut 1 kullprøve og 1 pollenprøve fra den ene sjakta. Pollenprøven 
ble ved senere anledning kassert, mens kullprøven ble vedartsbestemt og radiologisk datert. 
Kullprøven ble datert til romertid, 130 - 330 e.Kr. Det er en røys, hvor det på et noe senere 
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tidspunkt også ble anlagt en sekundærrøys sentralt i hovedrøysa. Det er vanskelig å si om det 
er gravrøyser eller rydningsrøyser, da det ikke var noen funn til å understøtte dette.  
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger på N-siden langs med E134, i underkant av 40 m SØ 
fra nærmeste bolighus på 84/20. Midtbø gård 84/7 ligger ca. 130 m NV. Den ligger i en 
naturlig forsenkning i landskapet, omgitt av myrlandskap i S og SØ.  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6642974.87150, Ø: 
90370.07305.  
LokalitetsID: 138879. 
 
C58341 
For fellesopplysninger: Se C58336  
   
Boplassfunn fra vikingtid fra E134 GRUNGEDAL-VELEMOEN, ØVERLAND av 
KVASSEJORD (84/3), VINJE K., TELEMARK.  
1) 1 fragment av jern. Stl: 1,5 cm. Stb: 1,2 cm. Stt: 0,5 cm. Vekt: 0.9 gram. 
2-4) 8 biter brente bein, dyrebein. Stl: 1,1 cm. Stb: 0,8 cm. Stt: 0,5 cm. 
5) 1 slagg av jern. Stl: 6,0 cm. Stb: 6,3 cm. Stt: 4,5 cm. Vekt: 243.2 gram.  
6 -13) 8 kullprøver. 2 av prøvene er vedartsbestemt og radiologisk datert: 
Nr. 13: S678. Vedartsbestemt til bjørk 20 biter, furu 16 biter og osp 4 biter. Radiologisk C14-
datert på bjørk til 1203±30 BP, 760 - 900 cal AD (Ua-46683). Vekt: 6,8 gr. 
Nr. 23: S376. Vedartsbestemt til bjørk 30 biter, furu 15 biter. Radiologisk C14-datert på bjørk 
til 1163±30 BP, 770 - 970 cal AD (Ua-46684). Vekt: 14,3 gr. 
14-22) 9 makrofossilprøver. Prøvene er flotert, veid og pakket. Ikke sendt videre til analyse.  
 
Funnomstendighet: Lokaliteten ligger på N-siden av E134 på en liten terrasse i et hellende 
terreng. Terrassen ble brukt til gressproduksjon/fôr. I Ø og V var terrassen omgitt av myrlag. 
Lokaliteten var definert ut i fra funn av stolpehull, kokegroper og udefinert nedgravning gjort 
ved sjakting, utført av Telemark fylkeskommune høsten 2010 (Olsen 2010). Under 
utgravingen ble det gjort få gjenstandsfunn, kun noe brente bein (/2-4), slagg (/5) og 
jernfragment (/1). Det ble funnet flere stolpehull, kokegroper og nedgravninger. Det var ikke 
mulig å se et system i funnene i form av hus/bygninger. Det ble tatt ut flere kull- og 
makroprøver på lokaliteten (/7-22). Kun kullprøver ble sendt videre for analyse.  
 
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger på N-siden av E134, omtrent 30 m SV for 
våningshuset på Øverland 84/3.  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6642507.12004, Ø: 
91336.97979.  
LokalitetsID: 138887. 
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13.3 PRØVER 

13.3.1 KULLPRØVER 
Prøve.nr Strukturnr. Tatt fra Felt Vekt g. Labnummer 

04 2393 lag 1 1 1,7  
06 1513 Profil 1 4,3 Ua-46616 
10 1090 Lag 1 1 4,7  
11 1090 Lag 2 1 5,7 Ua-46617 
12 1346   01  
13 678  6 6,8 Ua-46683 
14 1008  6 0  
15 1044  6 2,4  
16 444  6 0,4  
17 804  6 2,6  
20 791  6 0,4  
21 791  6 0,4  
22 1031  6 0  
23 376  6 14,3 Ua-46684 
26 2688  1 1,5  
39 2624 Lag 1 1 3,9  
43 2624 Lag 1 1 1,7  
44 2688/2624  1 1,2  
48 2372  1 0,6 Ua-46685 
49 1400  2 1,2 Ua-46686 
50 2313   0,6  
51 1375   2,6  
52 1388  2 8,2  
53 2384  2 0,5  
54 1886  2 0,7 Ua-46687 
55 1660  2 0,3 Ua-46688 
56 1863  2 0,4  
57 1302  2 1,1 Ua-46689 
58 1874  2 0,2  
62 2313  2 0,1  
79 2080  2 1,3  
80 2050  2 0,2  
81 2794  2 0,1  
82 2136  2 0,2  
84 2802  2 0,7  
85 2177  2 0,6  
86 2794  2 1,1  
89 3208  1 0,4  
90 1628  2 0,3  
91 3346   0,1  
95 3404   0,2  
96 2901  1 0,5 Ua-46618 
97 1176  1 05  
99 1179  1 7,4  

105 2122  2 1 Ua-46690 
107 2846  2 4,3  
108 2020  2 5,7 Ua-46691 
109 2279  2 05  
112 2188  2 0,2  
114 3231  1 0,3  
116 2426  2 5  
118 3264 Lag 1 1 1,4 Ua-46619 
122 2361  1 0,4  
128 3382   0  
132 2910/2867  2 0,7  
133 3120  2 1,1  
137 2136  2 0,6  
138 1155   0  
140 3155   0,1  
144 1281   6  
145 1176  1 22,4 Ua-46620 
148 2393 Lag 2 1 1,4  
153 2393 Lag 3 1 0,3  
157 2393 Lag 4 1 2 Ua-46621 
158 2393 Lag 4 1 0,2  
159 2393 Lag 4 1 1,5  
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160 2393 Lag 4 1 1  
163 2393 Lag 5 1 1,2  
167 2393 Lag 6 1 0,5  
186 1997  2 0,8  
188 2867  2 1,3  
193 2031  2 0,1  
194 2867  2 0,2  
195 2867   0  
205 1176  1 8,7  
206 Sjakt 1 profil 5 2 Ua-46692 
207 760  6 0,3  
238 2711  2 0,5  
239 1742  2 18  
270 2624  1 16,7  
271 2624  1 7,2  
272 2624  1 3,2  
273 2664/2624  1 3 Ua-46622 
280 2624 Lag 2 1 1,3  
286 2624 Lag 3 1 2,3  
287 2624 Lag 3 1 1,9  
292 2624 Lag 4 1 7,4  
293 2624  1 0,8  
304 2867  2 0,1  

 

13.3.2 MAKROFOSSILPRØVER 
Prøve.nr Strukturnr. Tatt fra Felt Vekt g. Analysert 

25 356  6 150  
181 3040  2 0  
200 2080  2 24 X 
201 2826  2 17,9  
202 2122  2 20,2  
203 2802  2 12,5  
204 1977  2 12,3  
213 572  6 4,6  
214 643  6 5,5  
215 563  6 2,3  
216 609  6 800  
217 981  6 6,2  
218 599  6 5,5  
220 396  6 18,7  
221 627  6 2,1  
222 459  6 5,7  
223 444  6 6  
224 2020  2 85,3  
225 2100  2 1,7 X 
226 2846  2 26,2  
227 2876  2 12,2  
228 2867  2 18,8  
229 2201  2 17,3  
230 2867  2 30,2  
231 2257  2 32,2  
232 2279  2 14,2 X 
233 2188  2 7,3  
234 1886  2 14,2  
235 3048   0  
236 2215  2 46,3  
237 1945  2 50,3 X 
240 1495  2 1,8  
241 2592   0  
242 3264  1 0  
243 2426  2 37  
244 1357   4,2  
245 1456   2,8  
246 1650  2 2,7  
247 2497   0  
248 2426  2 2,2  
249 2393 Lag 1 1 10,2 X 
250 1660  2 8,7  
251 2426  2 6,3  
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252 3264  1 20,7  
253 2313  2 20,3  
254 2393 Lag 3 1 0  
255 3142   6,2  
256 1874  2 0  
257 3120  2 11,8  
258 2372  2 0  
259 3001  2 10 X 
260 2013  2 11  
261 3120  2 0  
262 2624 Lag 2 1 20,1 X 
263 2624 Lag 6 1 20,2  
264 2624 Lag 2 1 11,5 X 
265 2624 Lag 2 1 25,9 X 
266 2624 Lag 3 1 13,9  
267 2624 Lag 1 1 21,2 X 
268 2664/2624 Lag 1 1 4,3  
269 2624 Lag 1 1 20,9  
301 2910/2867  2 0  
302 1456  2 0  
303 Felt 2  2   

 

13.3.3 MIKROMORFOLOGISKE PRØVER 
Prøve.nr Strukturnr. Tatt fra Felt Vekt Behandlet 

274 2688/2624  Lag 2 1  Kassert 
275 2688/2624 Lag 2 1  Kassert  

 

13.3.4 POLLENPRØVER 
Prøve.nr Strukturnr. Tatt fra Felt Vekt Behandlet 

219 Sjakt 1 profil 5  Kassert  

 
 
 

13.4 TEGNINGER 
Tegn.nr Felt Snr. Kontekst Plan/profil Målestokk FT/RT 
 6 356 Avskrevet    
 6 366 Stolpehull    
 6 388 Stolpehull    
 6 409 Stolpehull    
 6 417 Stolpehull    
 6 423 Avskrevet    
 6 437 Stolpehull    
 6 476 Stolpehull    
 6 484 Stolpehull    
 6 490 Stolpehull    
 6 498 Stolpehull    
 6 504 Stolpehull    
 6 511 Stolpehull    
 6 517 Stolpehull    
 6 525 Stolpehull    
 6 532 Stolpehull    
 6 538 Stolpehull    
 6 544 Stolpehull    
 6 553 Stolpehull    
 6 584 Stolpehull    
 6 592 Stolpehull    
 6 616 Stolpehull    
 6 657 Stolpehull    
 6 663 Stolpehull    
 6 669 Stolpehull    
 6 687 Stolpehull    
 6 696 Stolpehull    
 6 773 Stolpehull    



126 
 

 6 783 Stolpehull    
 6 818 Kokegrop    
 6 827 Stolpehull    
 6 836 Stolpehull    
 6 847 Stolpehull    
 6 854 Stolpehull    
 6 864 Stolpehull    
 6 874 Stolpehull    
 6 882 Stolpehull    
 6 893 Stolpehull    
 6 904 Stolpehull    
 6 916 Stolpehull    
 6 943 Stolpehull    
 6 955 Stolpehull    
 6 963 Stolpehull    
 6 973 Stolpehull    
 6 998 Stolpehull    
 6 1023 Stolpehull    
 1 1055 Stolpehull    
 1 1065 Avskrevet    
 1 2537 Stolpehull    
 1 1110 Avskrevet    
 1 1166 Avskrevet    
 1 1209 Esse    
 1 1244 Grop/avskrevet    
 2 1312 Stolpehull    
 2 1321 Stolpehull    
 2 1366 Avskrevet    
 2 1416 Stolpehull    
 2 1427 Kokegrop    
 2 1443 Avskrevet    
 2 1495 Stolpehull    
  1503 Avskrevet    
 2 1572 Avskrevet    
 2 1591 Stolpehull    
 2 1603 Avskrevet    
 2 1617 Avskrevet    
 2 1638 Avskrevet    
 2 1678 Stolpehull    
 2 1689 Stolpehull    
 2 1700 Stolpehull    
 2 1711 Avskrevet    
 2 1722 Stolpehull    
 2 1732 Stolpehull    
 2 1788 Stolpehull    
 2 1796 Stolpehull    
 2 1808 Avskrevet    
 2 1818 Avskrevet    
 2 1829 Avskrevet    
 1 2649 Stolpehull    
 2 1852 Avskrevet    
 2 1896 Stolpehull    
 2 1909 Stolpehull    
 2 1922 Stolpehull    
 2 1935 Grop    
 2 1945 Avskrevet    
 2 1966 Ildsted    
 2 2069 Stolpehull    
 2 2152 Avskrevet    
 2 2328 Stolpehull    
 2 2341 Stolpehull    
 2 2350 Stolpehull    
 2 2416 Avskrevet    
 2 2476 Grop    
 1 2624 Grøft    
 1 2664 Grøft    
 1 2688 Grøft    
 2 2924 Avskrevet    
 2 3101 Grop    
 2 3218 Avskrevet    
 2 3244 Avskrevet    
 2 3334 Stolpehull    
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 2 3365 Avskrevet    
 2 3373 Avskrevet    
 2 3391 Stolpehull    
 2 3417 Grøft    
1 6 804 Kokegrop Profil 1:20 FT 
2 6 376 Kokegrop Profil 1:20 FT 
3 6 643 Grop/ 

stolpehull 
Profil 1:20 FT 

4 6 791 Kokegrop/ 
Stolpehull 

Profil 1:20 FT 

5 6 627 Grop Profil 1:20 FT 
6 6 444 Stolpehull Profil 1:20 FT 
7 6 396 Stolpehull Profil 1:20 FT 
8 6 927 Stolpehull Profil 1:20 FT 
9 2 1660 Stolpehull/grop Profil 1:20 RT 
10 2 1302 Kokegrop Profil 1:20 RT 
11 2 1375 Kokegrop Profil 1:20 RT 
12 2 1346 Stolpehull/avskrevet Profil 1:20 FT 
14 2 1400 Kokegrop Profil 1:20 RT 
15 2 1886 Stolpehull Profil 1:20 FT 
16 2 1388 Kokegrop Profil 1:20 RT 
17 2 1332 Stolpehull? Profil 1:20 FT 
18 2 1874 Stolpehull Profil 1:20 FT 
19 2 1863 Stolpehull Profil 1:20 FT 
20 2 2372 Stolpehull Profil 1:20 FT 
21 2 2384 Stolpehull Profil 1:20 FT 
22 2 2313 Stolpehull Profil 1:20 FT 
23 
65 

2 100310 Ovn 
Esse 

Profil 
Profil 

1:20 
1:20 

FT 
FT 

24 2 2361 Stolpehull Profil 1.20 FT 
25 
84 

2 2426 Innhegning/gjerde Profil 
Profil 

1:20 
1:20 

FT 
FT 

26 6 563 Stolpehull Profil 1:20 FT 
28 6 609 Stolpehull Profil 1:20 FT 
29 6 599 Stolpehull Profil 1:20 FT 
30 2 2257 Grop Profil 1:20 FT 
31 2 2279 Stolpehull Profil 1:20 FT 
32 2 2201 Stolpehull Profil 1:20 FT 
33 2 2215 Esse Profil 1:20 FT 
34 2 2122 Stolpehull Profil 1:20 FT 
35 2 2100 Ildsted Profil 1:20 FT 
36 2 2080 Stolpehull/grop Profil 1:20 FT 
37 2 2188 Stolpehull Profil 1:20 RT 
38 2 2050 Stolpehull Profil 1:20 FT 
39 2 2711 Stolpehull Profil 1:20 RT 
40 2 2136 Grop Profil 1:20 FT 
41 2 2802 Nedgravning Profil 1:20 FT 
42 2 2794 Nedgravning Profil 1:20 FT 
43 2 2177 Stolpehull Profil 1:20 FT 
44 1 1227 Innhegning/gjerde Plan 1:20 RT 
44 
72 
77 
80 
81 

1 
 

3264 Innhegning/gjerde Plan 
Profil 
Profil 
Profil 
Profil 

1:20 
1:20 
1:20 
1:20 
1:20 

RT 
FT 
FT 
FT 
FT 

45 2 1997 Grop Profil 1:20 FT 
46 2 2867 Nedgravning Plan/profil 1:20 FT 
47 2 2020 Esse Profil 1:20 FT 
48 2 2031 Smiestabb/stolpehull Profil 1:20 FT 
49 2 2846 Esse Profil 1:20 FT 
50 2 2515 Grøft/vegg Profil 1:20 FT 
51 2 3048 Stolpehull Profil ( for plan: T46) 1:20 FT 
52 2 3060 Stolpehull Profil 1:20 FT 
53 2 2826 Lag Profil 1:20 FT 
54 2 3040 Stolpehull Profil 1:20 FT 
55 2 1977 Nedgravning/voll Plan/profil 1:20 FT 
56 2 3001 Stolpehull Profil 1:20 FT 
57 2 2910 Ildsted/kullflekk Profil 1:20 FT 
58 
59 
60 
61 

1 2393 Grøft Profil 
Profil 
Profil 
Profil 

1:20 
1:20 
1:20 
1:20 

FT 
FT 
FT 
FT 
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70 
82 
89 
90 

Profil 
Profil 
Plan 
Plan 

1:20 
1:20 
1:20 
1:20 

FT 
FT 
RT 
RT 

62 2 3120 Grop/Ildsted Profil 1:20 FT 
63 2 1559 Stolpehull Profil 1:20 RT 
64 2 1581 Stolpehull Profil 1:20 RT 
66 2 1456 Stolpehull Profil 1:20 RT 
67 2 3346 Stolpehull Profil 1:20 FT 
68 2 1628 Stolpehull Profil 1:20 RT 
69 2 3155 Stolpehull Profil 1:20 FT 
71 2 3404 Stolpehull Profil 1:20 FT 
73 2 3382 Stolpehull Profil 1:20 FT 
74 1 3208 Stolpehull Profil 1:20 FT 
75 2 1650 Stolpehull Profil 1:20 RT 
76 2 3190 Stolpehull Profil 1:20 FT 
78 1 1155 Stolpehull Profil 1:20 FT 
79 1 3231 Stolpehull Profil 1:20 FT 
83 1 2901 Stolpehull Profil 1:20 FT 
85 2 1357 Stolpehull Profil 1:20 FT 
87 
112 

2 2592 Innhegning/gjerde Profil 
Plan 

1:20 
1:20 

FT 
RT 

88 2 2497 Grøft/vegg Plan/profil 1:20 FT 
91 6 1044 Kokegrop Profil 1:20 FT 
92 6 1008 Stolpehull Profil 1:20 FT 
93 6 1031 Nedgravning Profil 1:20 FT 
94 6 459 Nedgravning Profil 1:20 FT 
95 6 572 Grop Profil 1:20 FT 
96 6 981 Nedgravning Profil 1:20 FT 
97 6 760 Ildsted Profil 1:20 FT 
98 6 745 Stolpehull Profil 1:20 FT 
99 6 678 Kokegrop Profil 1:20 FT 
100 1 1090 Kokegrop Profil 1:20 FT 
101 1 1194 Nedgravning Profil 1:20 FT 
102 1 1513 Kokegrop Profil 1:20 FT 
103 2 1742 Smie-anlegg Plan 1:50 RT 
103 2 3142 Stolpehull Profil 1:20 FT 
104 
105 
106 

1 1176 Esse Plan/profil 
Plan 
Plan/profil 

1:20 
1:20 
1:20 

RT 
RT 
RT 

105 1 2571 Lag Plan 1:20 RT 
107 1 1281 Esse Plan/profil 1.20 RT 
108 
109 

5 332 Primær røys Plan 
Profil 

1:50 
1:20 

RT 
RT 

108 
110 

5 345 Sekundær røys Plan 
Profil 

1:50 
1.20 

RT 
RT 

111 3 279 Felt 3 Profil 1:50 RT 
112 4 703 Felt 4 Plan 1:100 RT 
114 2 1470 Stolpehull Profil 1:20 RT 
115 2  Sjaktgrense Profil 1:20 Ft 
116 2 3322 Stolpehull Profil 1:20 FT 
 

13.5 FOTOLISTE 

FELT 1 – CF34544 
Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 
Cf34544_01 Planfoto, S2392, S2624. SSV HB 31.07.2012 
Cf34544_02 Planfoto, S2393, S2624. SSV HB 31.07.2012 
Cf34544_03 Planfoto, S2624, nordlig del. SSV HB 31.07.2012 
Cf34544_04 Planfoto, S2624, sørlig del. SSV HB 31.07.2012 
Cf34544_05 Planfoto, S2624, sørlig del. NNØ HB 31.07.2012 
Cf34544_06 Planfoto, S2624, sørlig del. NNØ HB 31.07.2012 
Cf34544_07 Planfoto, S2624, nordlig del og S2393. NNØ HB 31.07.2012 
Cf34544_08 Planfoto, S2393. NNØ HB 31.07.2012 
Cf34544_09 Planfoto, S2393 og S2624 nordlig del. S HB 31.07.2012 
Cf34544_10 Planfoto, S1513, 5 cm. N IA 31.07.2012 
Cf34544_11 Planfoto, S1513, 5 cm. NNØ IA 31.07.2012 
Cf34544_12 Profilfoto, S1513. NNØ IA 31.07.2012 
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Cf34544_13 Planfoto, S1090. NØ IA 01.08.2012 
Cf34544_14 Planfoto, S1090, 5 cm. Ø IA 01.08.2012 
Cf34544_15 Planfoto, S1090, 10 cm. V IA 02.08.2012 
Cf34544_16 Profilfoto, S1090. N IA 02.08.2012 
Cf34544_17 Planfoto, S1194. V IA 02.08.2012 
Cf34544_18 Planfoto, S1194. S IA 02.08.2012 
Cf34544_19 Planfoto, S1209. V IA 02.08.2012 
Cf34544_20 Planfoto, S1209. N IA 02.08.2012 
Cf34544_21 Planfoto, S1176, S1194, S1209. S LSS 03.08.2012 
Cf34544_22 Planfoto, S1176, S1194, S1209. V LSS 03.08.2012 
Cf34544_23 Planfoto, S1176, S1194, S1209. Ø LSS 03.08.2012 
Cf34544_24 Planfoto, S1194. S LSS 03.08.2012 
Cf34544_25 Planfoto, S1194. Ø LSS 03.08.2012 
Cf34544_26 Planfoto, S1209. S LSS 03.08.2012 
Cf34544_27 Planfoto, S1209. V LSS 03.08.2012 
Cf34544_28 Planfoto, S1194, S1209. N LSS 03.08.2012 
Cf34544_29 Planfoto, S1176. N LSS 03.08.2012 
Cf34544_30 Planfoto, S1176. Ø LSS 03.08.2012 
Cf34544_31 Planfoto, S1176. S LSS 03.08.2012 
Cf34544_32 Planfoto, S1194. V IA 03.08.2012 
Cf34544_33 Planfoto, S1194. Ø IA 03.08.2012 
Cf34544_34 Profilfoto, S1194. Ø IA 03.08.2012 
Cf34544_35 Planfoto, S2624, ved profil 7, 20 cm. SSV MJ 06.08.2012 
Cf34544_36 Planfoto, S2624, ved profil 7, 20 cm. NNØ MJ 06.08.2012 
Cf34544_37 Planfoto, S2393, Lag 2, 5 cm. NNØ MJ 06.08.2012 
Cf34544_38 Planfoto, S2393, Lag 2, 5 cm. V MJ 06.08.2012 
Cf34544_39 Planfoto, S2393, Lag 2, 5 cm SSV MJ 06.08.2012 
Cf34544_40 Planfoto, S2393, lag 2, 5 cm S LSS 07.08.2012 
Cf34544_41 Planfoto, S2393, lag 2, 5 cm Ø LSS 07.08.2012 
Cf34544_42 Planfoto, S2624, nordlig del, lag 2, 5 cm Ø LSS 07.08.2012 
Cf34544_43 Planfoto, S2624, nordlig del, lag 2, 5 cm N LSS 07.08.2012 
Cf34544_44 Planfoto, S2393, S2624, lag 2, 5 cm S LSS 07.08.2012 
Cf34544_45 Planfoto, S2624, nordlig del, profil 3, lag 3, 15 cm. SØ HSM 08.08.2012 
Cf34544_46 Planfoto, S2624, nordlig del, profil 3, lag 3, 15 cm. NNØ HSM 08.08.2012 
Cf34544_47 Planfoto, S2624, nordlig del, profil 3, lag 3, 15 cm. NV HSM 08.08.2012 
Cf34544_48 Planfoto, S2624, nordlig del, profil 3, lag 3, 15 cm. SV HSM 08.08.2012 
Cf34544_49 Planfoto, S2393, lag 3, 10 cm. ØSØ HSM 08.08.2012 
Cf34544_50 Planfoto, S2393, lag 3, 10 cm. NNØ HSM 08.08.2012 
Cf34544_51 Planfoto, S2393, lag 3, 10 cm. VNV HSM 08.08.2012 
Cf34544_52 Planfoto, S2393, lag 3, 10 cm. SSV HSM 08.08.2012 
Cf34544_53 Planfoto, S1176. S IA 09.08.2012 
Cf34544_54 Planfoto, S1176. V IA 09.08.2012 
Cf34544_55 Planfoto, S1176. N IA 09.08.2012 
Cf34544_56 Planfoto, S1176. Ø IA 09.08.2012 
Cf34544_57 Planfoto, S2624, nordlig del, lag 3, 20 cm. ØSØ HSM 09.08.2012 
Cf34544_58 Planfoto, S2624, nordlig del, lag 3, 20 cm. NNØ HSM 09.08.2012 
Cf34544_59 Planfoto, S2624, nordlig del, lag 3, 20 cm. SSV HSM 09.08.2012 
Cf34544_60 Planfoto, S2624, nordlig del, lag 4, 25 cm. ØSØ HSM 09.08.2012 
Cf34544_61 Planfoto, S2624, nordlig del, lag 4, 25 cm. NNØ HSM 09.08.2012 
Cf34544_62 Planfoto, S2624, nordlig del, lag 4, 25 cm. VNV HSM 09.08.2012 
Cf34544_63 Planfoto, S2624, nordlig del, lag 4, 25 cm. SSV HSM 09.08.2012 
Cf34544_64 Planfoto, S2393, Lag 4, 15 cm. Ø MJ 10.08.2012 
Cf34544_65 Planfoto, S2393, Lag 4, 15 cm. N MJ 10.08.2012 
Cf34544_66 Planfoto, S2393, Lag 4, 15 cm. N MJ 10.08.2012 
Cf34544_67 Planfoto, S2393, Lag 4, 15 cm. V MJ 10.08.2012 
Cf34544_68 Planfoto, S2393, Lag 4, 15 cm. S MJ 10.08.2012 
Cf34544_69 Planfoto, S1176, 20 cm. N IA 13.08.2012 
Cf34544_70 Planfoto, S1176, 20 cm. V IA 13.08.2012 
Cf34544_71 Planfoto, S1176, 20 cm. Ø IA 13.08.2012 
Cf34544_72 Planfoto, S2624, midtre del, 10 cm. Lag 2 ØSØ HSM 13.08.2012 
Cf34544_73 Planfoto, S2624, midtre del, 10 cm. Lag 2 NNØ HSM 13.08.2012 
Cf34544_74 Planfoto, S2624, midtre del, 10 cm. Lag 2 SSV HSM 13.08.2012 
Cf34544_75 Profilfoto, S1176, vestre del. N IA 13.08.2012 
Cf34544_76 Profilfoto, S1176, vestre del. S IA 13.08.2012 
Cf34544_77 Profilfoto, S1176, vestre del. S IA 13.08.2012 
Cf34544_78 Profilfoto, S1176, østre del. S IA 13.08.2012 
Cf34544_79 Profilfoto, S1176, østre del. S IA 13.08.2012 
Cf34544_80 Planfoto, S1176. N IA 13.08.2012 
Cf34544_81 Planfoto, S1176. Ø IA 13.08.2012 
Cf34544_82 Planfoto, S1176. S IA 13.08.2012 
Cf34544_83 Planfoto, S2393, lag 5, 20 cm NV MJ 13.08.2012 
Cf34544_84 Planfoto, S2393, lag 5, 20 cm. SSV MJ 13.08.2012 
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Cf34544_85 Planfoto, S2393, lag 5, 20 cm. ØSØ MJ 13.08.2012 
Cf34544_86 Planfoto, S2393, lag 5, 20 cm. NNØ MJ 13.08.2012 
Cf34544_87 Planfoto, S2393, sørlig del, lag 5, 20 cm. NNØ MJ 13.08.2012 
Cf34544_88 Planfoto, S2393, nordlig del, lag 5, 20 cm. ØSØ MJ 13.08.2012 
Cf34544_89 Planfoto, S2393, sørlig del, lag 5, 20 cm. ØSØ MJ 13.08.2012 
Cf34544_90 Planfoto, S1281. N IA 14.08.2012 
Cf34544_91 Planfoto, S1281. Ø IA 14.08.2012 
Cf34544_92 Planfoto, S1281. S IA 14.08.2012 
Cf34544_93 Planfoto, S1281. V IA 14.08.2012 
Cf34544_94 Planfoto, S2624, midtre del, profil 4-6, lag 3, 15 cm. ØSØ HSM 14.08.2012 
Cf34544_95 Planfoto, S2624, midtre del, profil 5, lag 3, 15 cm. NNØ HSM 14.08.2012 
Cf34544_96 Planfoto, S2624, midtre del, profil 4-6, lag 3, 15 cm. VNV HSM 14.08.2012 
Cf34544_97 Planfoto, S2624, midtre del, profil 4-6, lag 3, 15 cm. SSV HSM 14.08.2012 
Cf34544_98 Planfoto, S2624, midtre/sørlig del, profil 6-7, lag 3, 15 cm. ØSØ MJ 14.08.2012 
Cf34544_99 Planfoto, S2624, midtre/sørlig del, profil 6-7, lag 3, 15 cm. VNV MJ 14.08.2012 
Cf34544_100 Planfoto, S2624, midtre/sørlig del, profil 6-7, lag 3, 15 cm. SSV MJ 14.08.2012 
Cf34544_101 Planfoto, S2624, midtre/sørlig del, profil 6-7, lag 3, 15 cm. NNØ MJ 14.08.2012 
Cf34544_102 Planfoto, S1281,renset. Ø IA 14.08.2012 
Cf34544_103 Planfoto, S1281,renset. S IA 14.08.2012 
Cf34544_104 Planfoto, S1281,renset. V IA 14.08.2012 
Cf34544_105 Planfoto, S1281,renset. N IA 14.08.2012 
Cf34544_106 Planfoto, S1281. Ø IA 15.08.2012 
Cf34544_107 Planfoto, S1281. V IA 15.08.2012 
Cf34544_108 Planfoto, S2624, midtre del, profil 4-6, lag 4, 25 cm. ØNØ HSM 15.08.2012 
Cf34544_109 Planfoto, S2624, midtre del, profil 5, lag 4, 25 cm. NNØ HSM 15.08.2012 
Cf34544_110 Planfoto, S2624, midtre del, profil 4-6, lag 4, 25 cm. VNV HSM 15.08.2012 
Cf34544_111 Planfoto, S2624, midtre del, profil 5-6, lag 4, 25 cm. SSV HSM 15.08.2012 
Cf34544_112 Planfoto, S2624, sørlige del. ØSØ HSM 15.08.2012 
Cf34544_113 Planfoto, S2624, sørlige del. NNØ HSM 15.08.2012 
Cf34544_114 Planfoto, S2624, sørlige del. VNV HSM 15.08.2012 
Cf34544_115 Planfoto, S2624, sørlige del. SSV HSM 15.08.2012 
Cf34544_116 Planfoto, S3264, nordlig del. Ø LSS 15.08.2012 
Cf34544_117 Planfoto, S3264, nordlig del. V LSS 15.08.2012 
Cf34544_118 Planfoto, S3264, nordlig del. N LSS 15.08.2012 
Cf34544_119 Profilfoto, S1281, nordlig del. Ø IA 15.08.2012 
Cf34544_120 Profilfoto, S1281, sørlig del Ø IA 15.08.2012 
Cf34544_121 Profilfoto, S1281, midtdel. Ø IA 15.08.2012 
Cf34544_122 Planfoto, S2624, S2393, lag 4 og 6, 25 cm. N LSS 16.08.2012 
Cf34544_123 Planfoto, S2624 midtre del, lag 4, 25 cm og S2393, lag 6, 25 cm N LSS 16.08.2012 
Cf34544_124 Planfoto, S2624 nordlig del, lag 4, 25 cm og S2393, lag 6, 25 cm. N LSS 16.08.2012 
Cf34544_125 Planfoto, S2624 lag 4, 25 cm. S LSS 16.08.2012 
Cf34544_126 Planfoto, S2393, lag 6, 25 cm og S2624, lag 4, 25 cm S LSS 16.08.2012 
Cf34544_127 Planfoto, S2393, lag 6, 25 cm og S2624, lag 4, 25 cm. S LSS 16.08.2012 
Cf34544_128 Planfoto, S2393, S2624, lag 6 og 4, 25 cm. SØ LSS 16.08.2012 
Cf34544_129 Planfoto, S2624, midtre/sørlig del, profil 6-7, lag 4, 25 cm. Ø MJ 16.08.2012 
Cf34544_130 Planfoto, S2624, midtre/sørlig del, profil 6-7, lag 4, 25 cm V MJ 16.08.2012 
Cf34544_131 Planfoto, S2624, midtre/sørlig del, profil 6-7, lag 4, 25 cm. S MJ 16.08.2012 
Cf34544_132 Planfoto, S2901. SSØ MJ 16.08.2012 
Cf34544_133 Planfoto, S2901. VSV MJ 16.08.2012 
Cf34544_134 Planfoto, S1281, tømt. Ø IA 16.08.2012 
Cf34544_135 Planfoto, S1281, tømt. S IA 16.08.2012 
Cf34544_136 Planfoto, S1281, tømt. V IA 16.08.2012 
Cf34544_137 Planfoto, S1281, tømt. N IA 16.08.2012 
Cf34544_138 Planfoto, S3264, sørlig del. S IA 16.08.2012 
Cf34544_139 Planfoto, S3264, sørlig del. V IA 16.08.2012 
Cf34544_140 Planfoto, S3264, strukturgrense mot Ø. N IA 16.08.2012 
Cf34544_141 Planfoto, S3264, sørlig del. N IA 16.08.2012 
Cf34544_142 Planfoto, S3264, sørlig del. Ø IA 16.08.2012 
Cf34544_143 Planfoto, S3264, sørlig del. Ø IA 16.08.2012 
Cf34544_144 Planfoto, S2624, bunn mellom prf 2 & 3. NNØ HSM 15.08.2012 
Cf34544_145 Planfoto, S2624, bunn mellom prf 2 & 3. Ø HSM 15.08.2012 
Cf34544_146 Planfoto, S2624, bunn mellom prf 2 & 3. Ø HSM 15.08.2012 
Cf34544_147 Planfoto, S2624, sørlig del. Trekull in situ. S MJ 17.08.2012 
Cf34544_148 Planfoto, S2624, sørlig del. Bein in situ. S MJ 17.08.2012 
Cf34544_149 Planfoto, S2624, sørlig del. Trekull in situ. N MJ 17.08.2012 
Cf34544_150 Planfoto, S3264, sørlig del, 5 cm. N IA 20.08.2012 
Cf34544_151 Planfoto, S3264, sørlig del, 5 cm. SØ IA 20.08.2012 
Cf34544_152 Planfoto, S3264, sørlig del, 5 cm. V IA 20.08.2012 
Cf34544_153 Planfoto, S3264, sørlig del, 5 cm. S IA 20.08.2012 
Cf34544_154 Planfoto, S3264, nordlig del, 10 cm. Ø TS 20.08.2012 
Cf34544_155 Planfoto, S3264, nordlig del, 10 cm. N TS 20.08.2012 
Cf34544_156 Planfoto, S3264, nordlig del, 10 cm. S TS 20.08.2012 
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Cf34544_157 Planfoto, S2393, S2624, utgravet. S LSS 20.08.2012 
Cf34544_158 Planfoto, S2393, profil 1, utgravet. S LSS 20.08.2012 
Cf34544_159 Planfoto, S2393, profil 2, utgravet. S LSS 20.08.2012 
Cf34544_160 Planfoto, S2624, profil 3, utgravet. S LSS 20.08.2012 
Cf34544_161 Planfoto, S2624, profil 4, utgravet. S LSS 20.08.2012 
Cf34544_162 Planfoto, S2624, profil 5, utgravet. S LSS 20.08.2012 
Cf34544_163 Planfoto, S2624, profil 6, utgravet. S LSS 20.08.2012 
Cf34544_164 Planfoto, S2624, profil 6 og 7, utgravet. S LSS 20.08.2012 
Cf34544_165 Planfoto, S2624, profil 7, utgravet. S LSS 20.08.2012 
Cf34544_166 Planfoto, S2624, profil 8 og 9, utgravet. S LSS 20.08.2012 
Cf34544_167 Planfoto, S2624, profil 9, utgravet. S LSS 20.08.2012 
Cf34544_168 Planfoto, S2624, S2393, utgravet. N LSS 20.08.2012 
Cf34544_169 Planfoto, S2624, S2393, utgravet. N LSS 20.08.2012 
Cf34544_170 Planfoto, S2624, profil 8, utgravet. N LSS 20.08.2012 
Cf34544_171 Planfoto, S2624, profil 7, utgravet. N LSS 20.08.2012 
Cf34544_172 Planfoto, S2624, profil 7 og 6, utgravet. N LSS 20.08.2012 
Cf34544_173 Planfoto, S2624, profil 6 og 5, utgravet. N LSS 20.08.2012 
Cf34544_174 Planfoto, S2624, profil 5 og 4, utgravet. N LSS 20.08.2012 
Cf34544_175 Planfoto, S2624, profil 4 og 3, utgravet. N LSS 20.08.2012 
Cf34544_176 Planfoto, S2624, profil 3 og 2, utgravet. N LSS 20.08.2012 
Cf34544_177 Planfoto, S2624, profil 2, utgravet. N LSS 20.08.2012 
Cf34544_178 Planfoto, S2393, profil 1, utgravet. N LSS 20.08.2012 
Cf34544_179 Planfoto, S2393, profil 1, utgravet. N LSS 20.08.2012 
Cf34544_180 Planfoto, S3264, sørlig del, 10 cm. Ø IA 21.08.2012 
Cf34544_181 Planfoto, S3264, sørlig del, 10 cm. N IA 21.08.2012 
Cf34544_182 Planfoto, S3264, sørlig del, 10 cm. N TS 21.08.2012 
Cf34544_183 Planfoto, S3264, sørlig del, 10 cm. Ø TS 21.08.2012 
Cf34544_184 Planfoto, S3264, sørlig del, 10 cm. V TS 21.08.2012 
Cf34544_185 Planfoto, S3264, sørlig del, 10 cm. S TS 21.08.2012 
Cf34544_186 Planfoto, S3264, sørlig del, 10 cm. N TS 21.08.2012 
Cf34544_187 Planfoto, S3264, sørlig del, 10 cm. V TS 21.08.2012 
Cf34544_188 Planfoto, S3264, sørlig del, 10 cm. V TS 21.08.2012 
Cf34544_189 Planfoto, S3264, sørlig del, 10 cm. S TS 21.08.2012 
Cf34544_190 Planfoto, S3264, sørlig del, 10 cm. S TS 21.08.2012 
Cf34544_191 Planfoto, S3231. N MJ 22.08.2012 
Cf34544_192 Planfoto, S3231. V MJ 22.08.2012 
Cf34544_193 Planfoto, S3208. N MJ 22.08.2012 
Cf34544_194 Profilfoto, S3264, nordlig Ø-V profil, v-del, 20 cm S TS 22.08.2012 
Cf34544_195 Profilfoto, S3264, nordlig Ø-V profil, v-del, 20 cm S TS 22.08.2012 
Cf34544_196 Profilfoto, S3264, nordlig Ø-V profil, ø-del, 20 cm. S TS 22.08.2012 
Cf34544_197 Profilfoto, S3264, nordlig Ø-V profil, ø-del, 20 cm. S TS 22.08.2012 
Cf34544_198 Profilfoto, S3264, sørlig Ø-V profil, v-del, 20 cm. N TS 22.08.2012 
Cf34544_199 Profilfoto, S3264, sørlig Ø-V profil, v-del, 20 cm. N TS 22.08.2012 
Cf34544_200 Profilfoto, S3264, vestlig N-S profil, n-del, 20 cm. Ø TS 22.08.2012 
Cf34544_201 Profilfoto, S3264, vestlig N-S profil, s-del, 20 cm. Ø TS 22.08.2012 
Cf34544_202 Profilfoto, S3264, østlig N-S profil, s-del, 20 cm. V TS 22.08.2012 
Cf34544_203 Profilfoto, S3264, østlig N-S profil, n-del, 20 cm. V TS 22.08.2012 
Cf34544_204 Profilfoto, S3264, sørlig Ø-V profil, ø-del, 20 cm. N TS 22.08.2012 
Cf34544_205 Profilfoto, S3264, sørlig Ø-V profil, ø-del, 20 cm. N TS 22.08.2012 
Cf34544_206 Planfoto, S1155. Ø MJ 22.08.2012 
Cf34544_207 Planfoto, S1155. S MJ 22.08.2012 
Cf34544_208 Profilfoto, S1155. N MJ 22.08.2012 
Cf34544_209 Profilfoto, S2901. N MJ 22.08.2012 
Cf34544_210 Profilfoto, S3208. N MJ 22.08.2012 
Cf34544_211 Profilfoto, S3231. N MJ 22.08.2012 
Cf34544_212 Profilfoto, S3264, detalj, sørlig Ø-V profil. V-del. N HSM 22.08.2012 
Cf34544_213 Profilfoto, S3264, detalj, sørlig Ø-V profil. V-del. N HSM 22.08.2012 
Cf34544_214 Profilfoto, S3264, detalj, vestlig N-S profil. N-del. Ø HSM 22.08.2012 
Cf34544_215 Profilfoto, S3264, detalj, vestlig N-S profil. S-del. Ø HSM 22.08.2012 
Cf34544_216 Profilfoto, S3264, detalj, østlig N-S profil. S-del. V HSM 22.08.2012 
Cf34544_217 Profilfoto, S3264, detalj, østlig N-S profil. N-del. V HSM 22.08.2012 
Cf34544_218 Profilfoto, S3264, detalj, sørlig Ø-V profil. Ø-del. N HSM 22.08.2012 
Cf34544_219 Profilfoto, S3264, detalj, sørlig Ø-V profil. Ø-del. N HSM 22.08.2012 
Cf34544_220 Profilfoto, S3264, detalj, nordlig Ø-V profil. Ø-del. S HSM 22.08.2012 
Cf34544_221 Profilfoto, S3264, detalj, nordlig Ø-V profil. Ø-del. S HSM 22.08.2012 
Cf34544_222 Profilfoto, S3264, detalj, nordlig Ø-V profil. V-del. S TS 22.08.2012 
Cf34544_223 Profilfoto, S3264, detalj, nordlig Ø-V profil. V-del. S TS 22.08.2012 
Cf34544_224 Profilfoto, S3264, detalj, sørlig Ø-V profil. V-del. N IA 23.08.2012 
Cf34544_225 Profilfoto, S3264, detalj, sørlig Ø-V profil. V-del. N IA 23.08.2012 
Cf34544_226 Profilfoto, S3264, detalj, sørlig  Ø-V profil. V-del. N IA 23.08.2012 
Cf34544_227 Planfoto. Felt 1 avsluttet. SØ MJ 23.08.2012 
Cf34544_228 Planfoto. Felt 1 avsluttet. NV MJ 23.08.2012 
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Cf34544_229 Planfoto. Felt 1 avsluttet. V MJ 23.08.2012 
Cf34544_230 Planfoto. Felt 1 avsluttet. N MJ 23.08.2012 
Cf34544_231 Planfoto. Felt 1 avsluttet. Ø MJ 23.08.2012 
Cf34544_232 Planfoto. Felt 1 avsluttet. ØSØ MJ 23.08.2012 
Cf34544_434 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_435 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_436 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_437 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_438 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_439 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_440 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_441 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_442 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_443 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_444 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_445 Luftfoto, Felt1&2. S LSS 08.08.2012 
Cf34544_446 Luftfoto, Felt1&2. S LSS 08.08.2012 
Cf34544_447 Luftfoto, Felt1&2. S LSS 08.08.2012 
Cf34544_448 Arbeidsfoto. S LSS 10.07.2012 
Cf34544_449 Arbeidsfoto, Felt1 & 2.  Ø LSS 10.07.2012 
Cf34544_450 Arbeidsfoto, Felt1 & 2. Ø LSS 10.07.2012 
Cf34544_451 Arbeidsfoto, Felt1 & 2.  V LSS 10.07.2012 
Cf34544_452 Arbeidsfoto, Felt1 & 2. V LSS 10.07.2012 
Cf34544_453 Arbeidsfoto, Felt1 & 2.  V LSS 10.07.2012 
Cf34544_454 Arbeidsfoto.  V LSS 10.07.2012 
Cf34544_455 Arbeidsfoto, Felt1 & 2.  NV LSS 10.07.2012 
Cf34544_456 Arbeidsfoto, Felt1 & 2.  V LSS 10.07.2012 
Cf34544_457 Arbeidsfoto, Felt1 & 2. V LSS 10.07.2012 
Cf34544_458 Arbeidsfoto, Felt1 & 2.  V LSS 10.07.2012 
Cf34544_459 Arbeidsfoto, Felt1 & 2. V LSS 10.07.2012 
Cf34544_460 Arbeidsfoto, MJ & HM. S LSS 10.07.2012 
Cf34544_462 Arbeidsfoto, Felt1 & 2. Ø LSS 11.07.2012 
Cf34544_463 Arbeidsfoto. Ø LSS 11.07.2012 
Cf34544_464 Arbeidsfoto, MJ & HM. S LSS 11.07.2012 
Cf34544_465 Arbeidsfoto. V LSS 11.07.2012 
Cf34544_466 Arbeidsfoto. NV LSS 11.07.2012 
Cf34544_471 Arbeidsfoto, HSM & IA. S MJ 08.08.2012 
Cf34544_472 Arbeidsfoto, helikopter. V MJ 08.08.2012 
Cf34544_473 Arbeidsfoto, helikopter. S MJ 08.08.2012 
Cf34544_474 Arbeidsfoto, helikopter. V MJ 08.08.2012 
Cf34544_475 Arbeidsfoto, helikopter. V MJ 08.08.2012 
Cf34544_478 Arbeidsfoto. Politiet på besøk. N HSM 15.08.2012 
Cf34544_479 Arbeidsfoto, IA. Ø LSS 16.08.2012 
Cf34544_480 Arbeidsfoto. Ø LSS 16.08.2012 
Cf34544_481 Arbeidsfoto, MJ. Ø LSS 16.08.2012 
Cf34544_482 Arbeidsfoto, HSM & MJ. SØ LSS 16.08.2012 
Cf34544_483 Arbeidsfoto, TS. Ø LSS 16.08.2012 
Cf34544_484 Arbeidsfoto, TS & IA. NØ LSS 16.08.2012 
Cf34544_485 Arbeidsfoto. V LSS 16.08.2012 
Cf34544_492 Arbeidsfoto, MJ. S LSS 16.08.2012 
Cf34544_493 Arbeidsfoto. SØ LSS 16.08.2012 
Cf34544_497 Arbeidsfoto, 8 kl. Edland skole. V LSS 21.08.2012 
Cf34544_502 Arbeidsfoto, HSM & IA. SV TS 22.08.2012 

FELT 2 – CF34544 
Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 
Cf34544_233 Planfoto. Smieplass. V LSS 01.08.2012 
Cf34544_234 Planfoto. Smieplass. S LSS 01.08.2012 
Cf34544_235 Planfoto. Østre del av smieplass. N LSS 01.08.2012 
Cf34544_236 Planfoto. Østre del av smieplass. N LSS 01.08.2012 
Cf34544_237 Planfoto. Smieplass. Ø LSS 01.08.2012 
Cf34544_238 Planfoto, S1302. Ø LH 01.08.2012 
Cf34544_239 Planfoto, S1302. N LH 01.08.2012 
Cf34544_240 Planfoto, S1375. N HM 01.08.2012 
Cf34544_241 Profilfoto, S1302. N LH 01.08.2012 
Cf34544_242 Profilfoto, S1375. N HM 01.08.2012 
Cf34544_243 Planfoto, S1660. Ø LH 01.08.2012 
Cf34544_244 Profilfoto, S1660. Ø LH 01.08.2012 
Cf34544_245 Planfoto, S1388. SØ HM 01.08.2012 
Cf34544_246 Planfoto, S1346. Ø LH 02.08.2012 
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Cf34544_247 Profilfoto, S1388. N HM 02.08.2012 
Cf34544_248 Profilfoto, S1346. Ø LH 02.08.2012 
Cf34544_249 Planfoto, S1332. N LH 02.08.2012 
Cf34544_250 Profilfoto, S1332. S LH 02.08.2012 
Cf34544_251 Planfoto, S1416. SØ HM 02.08.2012 
Cf34544_252 Planfoto, S1400. S HM 02.08.2012 
Cf34544_253 Profilfoto, S1400. S HM 02.08.2012 
Cf34544_254 Planfoto, S1886. NØ LH 02.08.2012 
Cf34544_255 Profilfoto, S1886. N LH 03.08.2012 
Cf34544_256 Profilfoto, S1400. S HM 03.08.2012 
Cf34544_257 Planfoto, S1874. N LH 03.08.2012 
Cf34544_258 Planfoto, S1863. N LH 03.08.2012 
Cf34544_259 Profilfoto, S1874. N LH 03.08.2012 
Cf34544_260 Planfoto, S2372. N HM 03.08.2012 
Cf34544_261 Profilfoto, S2372. Ø HM 03.08.2012 
Cf34544_262 Profilfoto, S1863. N LH 03.08.2012 
Cf34544_263 Planfoto, S2384. Ø HM 06.08.2012 
Cf34544_264 Profilfoto, S2384. Ø HM 06.08.2012 
Cf34544_265 Planfoto, S2313. Ø HM 06.08.2012 
Cf34544_266 Planfoto, S2313. V HM 06.08.2012 
Cf34544_267 Planfoto, S2313. S HM 06.08.2012 
Cf34544_268 Profilfoto, S2313. SV HM 07.08.2012 
Cf34544_269 Profilfoto, S2313. SV HM 07.08.2012 
Cf34544_270 Planfoto, S1742, renset. V LSS 08.08.2012 
Cf34544_271 Planfoto, S1742, renset. S LSS 08.08.2012 
Cf34544_272 Planfoto, S1742, renset. V LSS 08.08.2012 
Cf34544_273 Planfoto, S1742, renset. N LSS 08.08.2012 
Cf34544_274 Planfoto, S1742, renset. V LSS 08.08.2012 
Cf34544_275 Planfoto, S1742, renset. S LSS 08.08.2012 
Cf34544_276 Planfoto, S1742, renset. S LSS 08.08.2012 
Cf34544_277 Planfoto, S1742, renset. Ø LSS 08.08.2012 
Cf34544_278 Planfoto, S100310. SV HM 09.08.2012 
Cf34544_279 Profilfoto, S100310. SV HM 09.08.2012 
Cf34544_280 Planfoto, S2361. NØ HM 09.08.2012 
Cf34544_281 Profilfoto, S2361. SV HM 09.08.2012 
Cf34544_282 Planfoto, S2426. N HM 09.08.2012 
Cf34544_283 Planfoto, S2426. V HM 09.08.2012 
Cf34544_284 Planfoto, S2426. S HM 09.08.2012 
Cf34544_285 Planfoto, S2426. Ø HM 09.08.2012 
Cf34544_286 Planfoto, S2215. N LH 10.08.2012 
Cf34544_287 Planfoto, S2201. N LH 10.08.2012 
Cf34544_288 Planfoto, S2279. V LH 10.08.2012 
Cf34544_289 Planfoto, S2257. V LH 10.08.2012 
Cf34544_290 Planfoto, S2201, S2215, S2257, S2279. S LH 10.08.2012 
Cf34544_291 Profilfoto, S2426. Ø HM 10.08.2012 
Cf34544_292 Profilfoto, S2426. V HM 10.08.2012 
Cf34544_293 Planfoto, S2122. NØ HM 13.08.2012 
Cf34544_294 Planfoto, S2100. S HM 13.08.2012 
Cf34544_295 Planfoto, S2080. Ø HM 13.08.2012 
Cf34544_296 Planfoto, S2080. S HM 13.08.2012 
Cf34544_297 Planfoto, S2080, S2100, S2122. S HM 13.08.2012 
Cf34544_298 Profil/planfoto, S2257 i forhold til S2279. SV LH 13.08.2012 
Cf34544_299 Profilfoto, S2279. SØ LH 13.08.2012 
Cf34544_300 Profilfoto, S2279. S LH 13.08.2012 
Cf34544_301 Profilfoto, S2279. SØ LH 13.08.2012 
Cf34544_302 Profilfoto, S2201. SØ LH 13.08.2012 
Cf34544_303 Profilfoto, S2215. SØ LH 13.08.2012 
Cf34544_304 Profilfoto, S2215. NV LH 13.08.2012 
Cf34544_305 Profilfoto, S2257. NV LH 13.08.2012 
Cf34544_306 Planfoto, S2188. N LH 14.08.2012 
Cf34544_307 Profilfoto, S2188. V LH 14.08.2012 
Cf34544_308 Planfoto, S2050. V LH 14.08.2012 
Cf34544_309 Profilfoto, S2050. V LH 14.08.2012 
Cf34544_310 Profilfoto, S2122. SV HM 14.08.2012 
Cf34544_311 Profilfoto, S2100. SV HM 14.08.2012 
Cf34544_312 Profilfoto, S2100. SØ HM 14.08.2012 
Cf34544_313 Profilfoto, S2080. SØ HM 14.08.2012 
Cf34544_314 Profilfoto, S2080, S2100, S2122. S HM 14.08.2012 
Cf34544_315 Planfoto, S2711 V LH 14.08.2012 
Cf34544_316 Profilfoto, S2711. V LH 14.08.2012 
Cf34544_317 Planfoto, S2177. N HM 15.08.2012 
Cf34544_318 Planfoto, S2177. S HM 15.08.2012 



134 
 

Cf34544_319 Planfoto, S2136. S LH 15.08.2012 
Cf34544_320 Planfoto, S2794. S LH 15.08.2012 
Cf34544_321 Planfoto, S2802. S LH 15.08.2012 
Cf34544_322 Planfoto, S2136, S2794, S2802. S LH 15.08.2012 
Cf34544_323 Profilfoto, S2136, S2794, S2802. S LH 15.08.2012 
Cf34544_324 Profilfoto, S2136. S LH 15.08.2012 
Cf34544_325 Profilfoto, S2794. S LH 15.08.2012 
Cf34544_326 Profilfoto, S2802. S LH 15.08.2012 
Cf34544_327 Profil/planfoto, S2136, S2794, S2802. S LH 15.08.2012 
Cf34544_328 Profilfoto, S2177. S LH 15.08.2012 
Cf34544_329 Planfoto, S1997, S2867, S2910, S2924. N LH 16.08.2012 
Cf34544_330 Planfoto, S1997, S2867, S2910, S2924. V LH 16.08.2012 
Cf34544_331 Planfoto, S2867. Ø LH 16.08.2012 
Cf34544_332 Planfoto, S1997. Ø LH 16.08.2012 
Cf34544_333 Planfoto, S2020. NV HM 16.08.2012 
Cf34544_334 Planfoto, S2020. SV HM 16.08.2012 
Cf34544_335 Planfoto, S2031. SØ HM 16.08.2012 
Cf34544_336 Planfoto, S2846. S HM 16.08.2012 
Cf34544_337 Planfoto, S2846. Ø HM 16.08.2012 
Cf34544_338 Planfoto, S2020, S2031, S2846. NV HM 16.08.2012 
Cf34544_339 Planfoto, S2910. N HM 16.08.2012 
Cf34544_340 Arbeidsfoto, S2867, under graving. NØ LH 16.08.2012 
Cf34544_341 Arbeidsfoto, S2867, under graving. NV LH 16.08.2012 
Cf34544_342 Planfoto, S1977, S2826. Ø OLA 16.08.2012 
Cf34544_343 Planfoto, S1977. Ø OLA 16.08.2012 
Cf34544_344 Planfoto, S1977. Ø OLA 16.08.2012 
Cf34544_345 Planfoto, S1977. Ø OLA 16.08.2012 
Cf34544_346 Planfoto, S2826. Ø OLA 16.08.2012 
Cf34544_347 Profilfoto, S2020. V HM 17.08.2012 
Cf34544_348 Profilfoto, S2031. NV HM 17.08.2012 
Cf34544_349 Profilfoto, S2846. N HM 17.08.2012 
Cf34544_350 Profilfoto, S2020, S2031, S2846. N HM 17.08.2012 
Cf34544_351 Profilfoto, S1997, S3048. V LH 17.08.2012 
Cf34544_352 Profilfoto, S1997, S3048. V LH 17.08.2012 
Cf34544_353 Profilfoto, S2867. SØ LH 17.08.2012 
Cf34544_354 Profilfoto, S2867. SØ LH 17.08.2012 
Cf34544_355 Profilfoto, S2867. SØ LH 17.08.2012 
Cf34544_356 Profilfoto, S2867. SØ LH 17.08.2012 
Cf34544_357 Profilfoto, S2867. S LH 17.08.2012 
Cf34544_358 Planfoto, S1997, S3048, under graving S LH 17.08.2012 
Cf34544_359 Planfoto, S1977, S3001, under graving Ø OLA 17.08.2012 
Cf34544_360 Planfoto, S1977, S3001, under graving Ø OLA 17.08.2012 
Cf34544_361 Planfoto, S1977, S2826, under graving V OLA 17.08.2012 
Cf34544_362 Profilfoto, S3001. Ø OLA 17.08.2012 
Cf34544_363 Profilfoto, S1977. V OLA 17.08.2012 
Cf34544_364 Profilfoto, S3040. N OLA 17.08.2012 
Cf34544_365 Profilfoto, S2826. V OLA 17.08.2012 
Cf34544_366 Planfoto, S3060. V OLA 17.08.2012 
Cf34544_367 Planfoto, S2515. N LH 20.08.2012 
Cf34544_368 Profilfoto, S2515. N LH 20.08.2012 
Cf34544_369 Planfoto, S3120. Ø LH 21.08.2012 
Cf34544_370 Planfoto, S3142. N LH 21.08.2012 
Cf34544_371 Planfoto, S3142, S3120. N LH 21.08.2012 
Cf34544_372 Profilfoto, S100310. SV HM 21.08.2012 
Cf34544_373 Planfoto, S1559. NØ LSS 21.08.2012 
Cf34544_374 Plan/profilfoto, S2910 (og S2867). N OLA 21.08.2012 
Cf34544_375 Profilfoto, S2910. N OLA 21.08.2012 
Cf34544_376 Plan/profilfoto, S2910 (og S2867) N OLA 21.08.2012 
Cf34544_377 Planfoto, S1581. Ø LSS 21.08.2012 
Cf34544_378 Planfoto, S1456, (S1470). N OLA 21.08.2012 
Cf34544_379 Profilfoto, S3142. V LH 21.08.2012 
Cf34544_380 Profilfoto, S3120. V LH 21.08.2012 
Cf34544_381 Profilfoto, S3142, S3120. V LH 21.08.2012 
Cf34544_382 Profilfoto, S1470.? N OLA 21.08.2012 
Cf34544_383 Profilfoto, S1470.? N OLA 21.08.2012 
Cf34544_384 Profilfoto, S1456. N OLA 21.08.2012 
Cf34544_385 Planfoto, S3190. N LH 22.08.2012 
Cf34544_386 Profilfoto, S100310. SSV HM 22.08.2012 
Cf34544_387 Profilfoto, S2426. Ø OLA 22.08.2012 
Cf34544_388 Planfoto, S3322. N LH 22.08.2012 
Cf34544_389 Profilfoto, S3322. N LH 22.08.2012 
Cf34544_390 Planfoto, S1650. NV HM 22.08.2012 
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Cf34544_391 Profilfoto, S2426. Ø OLA 22.08.2012 
Cf34544_392 Planfoto, S3382. NV LH 22.08.2012 
Cf34544_393 Profilfoto, S3382. NV LH 22.08.2012 
Cf34544_394 Profilfoto, S1650. NØ HM 22.08.2012 
Cf34544_395 Planfoto, S3346. SV LH 22.08.2012 
Cf34544_396 Planfoto, S1628. SV LH 22.08.2012 
Cf34544_397 Planfoto, S3404. SV LH 22.08.2012 
Cf34544_398 Planfoto, S1689. N LSS 22.08.2012 
Cf34544_399 Profilfoto, S1689. N OLA 22.08.2012 
Cf34544_400 Planfoto, S1591. NV OLA 22.08.2012 
Cf34544_401 Profilfoto, S3346. SV LH 22.08.2012 
Cf34544_402 Profilfoto, S1628. SV LH 22.08.2012 
Cf34544_403 Profilfoto, S3404. SV LH 22.08.2012 
Cf34544_404 Naturlig ras-lag. NØ HM 22.08.2012 
Cf34544_405 Naturlig ras-lag. V HM 22.08.2012 
Cf34544_406 Naturlig ras-lag. SV LSS 22.08.2012 
Cf34544_407 Planfoto, S3155. SV LH 22.08.2012 
Cf34544_408 Planfoto, S1357. SV OLA 22.08.2012 
Cf34544_409 Planfoto, S1495. N OLA 22.08.2012 
Cf34544_410 Planfoto, S2497. SØ OLA 22.08.2012 
Cf34544_411 Planfoto, S2497. NØ OLA 22.08.2012 
Cf34544_412 Profilfoto, S3155. SØ LH 22.08.2012 
Cf34544_413 Planfoto, S2476. SV LH 23.08.2012 
Cf34544_414 Planfoto, S2476. NØ LH 23.08.2012 
Cf34544_415 Profilfoto, S2476. SV LH 23.08.2012 
Cf34544_416 Profilfoto, S2497, S1495. SSV OLA 23.08.2012 
Cf34544_417 Profilfoto, S1357. SV HM 23.08.2012 
Cf34544_418 Planfoto, S2592. N TS 23.08.2012 
Cf34544_419 Planfoto, S2592. N TS 23.08.2012 
Cf34544_420 Planfoto, S2592. N TS 23.08.2012 
Cf34544_421 Planfoto, S2592. N TS 23.08.2012 
Cf34544_422 Planfoto, S2592. V TS 23.08.2012 
Cf34544_423 Planfoto, S2592. V TS 23.08.2012 
Cf34544_424 Planfoto, S2592. V TS 23.08.2012 
Cf34544_425 Planfoto, S2592. S TS 23.08.2012 
Cf34544_426 Profilfoto, ny struktur, NØ-kant for S2592. SSV HM 23.08.2012 
Cf34544_427 Profilfoto, ny struktur, NØ-kant for S2592. SSV HM 23.08.2012 
Cf34544_428 Plan/profilfoto, ny struktur, NV i S2592. NØ OLA 23.08.2012 
Cf34544_429 Planfoto, ny struktur, NV i S2592. SØ OLA 23.08.2012 
Cf34544_430 Profilfoto, S2426/feltgrense. S LH 23.08.2012 
Cf34544_431 Profilfoto, ras-lag. SV LH 23.08.2012 
Cf34544_432 Profilfoto, ras-lag. SØ LH 23.08.2012 
Cf34544_433 Planfoto, ras-lag. NØ LH 23.08.2012 
Cf34544_434 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_435 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_436 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_437 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_438 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_439 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_440 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_441 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_442 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_443 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_444 Luftfoto, Felt1&2. SV LSS 08.08.2012 
Cf34544_445 Luftfoto, Felt1&2. S LSS 08.08.2012 
Cf34544_446 Luftfoto, Felt1&2. S LSS 08.08.2012 
Cf34544_447 Luftfoto, Felt1&2. S LSS 08.08.2012 
Cf34544_449 Arbeidsfoto, Felt1 & 2.  Ø LSS 10.07.2012 
Cf34544_450 Arbeidsfoto, Felt1 & 2. Ø LSS 10.07.2012 
Cf34544_451 Arbeidsfoto, Felt1 & 2.  V LSS 10.07.2012 
Cf34544_452 Arbeidsfoto, Felt1 & 2. V LSS 10.07.2012 
Cf34544_453 Arbeidsfoto, Felt1 & 2.  V LSS 10.07.2012 
Cf34544_455 Arbeidsfoto, Felt1 & 2.  NV LSS 10.07.2012 
Cf34544_456 Arbeidsfoto, Felt1 & 2.  V LSS 10.07.2012 
Cf34544_457 Arbeidsfoto, Felt1 & 2. V LSS 10.07.2012 
Cf34544_458 Arbeidsfoto, Felt1 & 2.  V LSS 10.07.2012 
Cf34544_459 Arbeidsfoto, Felt1 & 2. V LSS 10.07.2012 
Cf34544_460 Arbeidsfoto, MJ & HM. S LSS 10.07.2012 
Cf34544_461 Arbeidsfoto, LH & HB. Ø LSS 10.07.2012 
Cf34544_462 Arbeidsfoto, Felt1 & 2. Ø LSS 11.07.2012 
Cf34544_467 Arbeidsfoto. V LSS 11.07.2012 
Cf34544_468 Arbeidsfoto. Ø LSS 11.07.2012 
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Cf34544_469 Arbeidsfoto, LH & HB. S LSS 11.07.2012 
Cf34544_470 Arbeidsfoto, LH & HB. S LSS 11.07.2012 
Cf34544_476 Arbeidsfoto, LH & HM. Ø MJ 08.08.2012 
Cf34544_477 Arbeidsfoto, LH & HM. SØ MJ 08.08.2012 
Cf34544_486 Arbeidsfoto. NV LSS 16.08.2012 
Cf34544_487 Arbeidsfoto. V LSS 16.08.2012 
Cf34544_488 Arbeidsfoto, LH. V LSS 16.08.2012 
Cf34544_489 Arbeidsfoto, OLA & HM. SØ LSS 16.08.2012 
Cf34544_490 Arbeidsfoto, OLA & HM. SØ LSS 16.08.2012 
Cf34544_491 Arbeidsfoto. N LSS 16.08.2012 
Cf34544_494 Arbeidsfoto, LSS. N OLA 21.08.2012 
Cf34544_495 Arbeidsfoto, LH. N OLA 21.08.2012 
Cf34544_496 Arbeidsfoto, HM. V OLA 21.08.2012 
Cf34544_498 Arbeidsfoto, 8.kl. Edland Skule. V LSS 21.08.2012 
Cf34544_499 Arbeidsfoto, 8.kl. Edland Skule. N OLA 21.08.2012 
Cf34544_500 Arbeidsfoto, 8.kl. Edland Skule. NV OLA 21.08.2012 
Cf34544_501 Arbeidsfoto, 8.kl. Edland Skule. V OLA 21.08.2012 
Cf34544_503 Arbeidsfoto, LH. S LSS 22.08.2012 
Cf34544_504 Arbeidsfoto, OLA. SØ LSS 22.08.2012 
Cf34544_505 Arbeidsfoto, S2497. NØ OLA 22.08.2012 
Cf34544_506 Arbeidsfoto, LH. S OLA 22.08.2012 
Cf34544_507 Arbeidsfoto. SØ MJ 23.08.2012 
Cf34544_508 Arbeidsfoto. Ø MJ 23.08.2012 
Cf34544_509 C58337/15  MJ 22.01.2014 
Cf34544_510 C58337/13, 14, 16, 18  MJ 22.01.2014 
Cf34544_511 C58337/13-14  MJ 22.01.2014 
Cf34544_512 C58337/16, 18  MJ 22.01.2014 
Cf34544_513 C58337/9  MJ 14.02.2014 
Cf34544_514 C58337/9  MJ 14.02.2014 
Cf34544_515 C58337/13  MJ 14.02.2014 
Cf34544_516 C58337/14  MJ 14.02.2014 
Cf34544_517 C58337/15  MJ 14.02.2014 
Cf34544_518 C58337/15  MJ 14.02.2014 
Cf34544_519 C58337/16  MJ 14.02.2014 
Cf34544_520 C58337/18  MJ 14.02.2014 
Cf34544_521 C58337/1  MJ 14.02.2014 
Cf34544_522 C58337/2  MJ 14.02.2014 
Cf34544_523 C58336/1-2  MJ 14.02.2014 
Cf34544_524 C58336/1-2  MJ 17.02.2014 
Cf34544_525 C58336/3  MJ 17.02.2014 
Cf34544_526 C58336/59  MJ 17.02.2014 
Cf34544_527 C58336/4  MJ 17.02.2014 
Cf34544_528 C58337/12  MJ 17.02.2014 
Cf34544_529 58337/12  MJ 17.02.2014 
Cf34544_530 C58336/26  MJ 25.02.2014 

FELT 3 – CF34545 
Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 
Cf34545_01 Arbeidsfoto. Ø LSS 12.07.2012 
Cf34545_02 Arbeidsfoto. Ø LSS 12.07.2012 
Cf34545_03 Arbeidsfoto. SØ LSS 12.07.2012 
Cf34545_04 Arbeidsfoto. V LSS 12.07.2012 
Cf34545_05 Arbeidsfoto. V LSS 12.07.2012 
Cf34545_06 Arbeidsfoto. SØ LSS 12.07.2012 
Cf34545_07 Arbeidsfoto. V LSS 13.07.2012 
Cf34545_08 Arbeidsfoto. V LSS 13.07.2012 
Cf34545_09 Arbeidsfoto. S LSS 13.07.2012 
Cf34545_10 Arbeidsfoto. SØ LSS 13.07.2012 
Cf34545_11 Arbeidsfoto. S LSS 13.07.2012 
Cf34545_12 Arbeidsfoto. SØ LSS 13.07.2012 
Cf34545_13 Arbeidsfoto. Ø LSS 13.07.2012 
Cf34545_14 Arbeidsfoto. N LSS 13.07.2012 
Cf34545_15 Arbeidsfoto. NV LSS 13.07.2012 
Cf34545_16 Arbeidsfoto. V LSS 13.07.2012 
Cf34545_17 Planfoto. Ø DØE 16.07.2012 
Cf34545_18 Planfoto. SØ DØE 16.07.2012 
Cf34545_19 Planfoto. ØSØ DØE 16.07.2012 
Cf34545_20 Planfoto. NNV DØE 16.07.2012 
Cf34545_21 Arbeidsfoto. NNV LSS 16.07.2012 
Cf34545_22 Arbeidsfoto. NV LSS 16.07.2012 
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Cf34545_23 Arbeidsfoto. V LSS 16.07.2012 
Cf34545_24 Arbeidsfoto. SØ LSS 16.07.2012 
Cf34545_25 Arbeidsfoto. Ø LSS 16.07.2012 
Cf34545_26 Planfoto. NV DØE 18.07.2012 
Cf34545_27 Planfoto. N DØE 18.07.2012 
Cf34545_28 Planfoto. NV DØE 18.07.2012 
Cf34545_29 Planfoto. SSV DØE 18.07.2012 
Cf34545_30 Planfoto. SSV DØE 18.07.2012 
Cf34545_31 Planfoto. ØSØ DØE 18.07.2012 
Cf34545_32 Planfoto. Ø DØE 18.07.2012 
Cf34545_33 Planfoto. ØSØ DØE 18.07.2012 
Cf34545_34 Planfoto. SØ DØE 18.07.2012 
Cf34545_35 Planfoto. SSV DØE 18.07.2012 
Cf34545_36 Planfoto. VNV DØE 18.07.2012 
Cf34545_37 Profilfoto. NV DØE 18.07.2012 
Cf34545_38 Profilfoto. N DØE 18.07.2012 
Cf34545_39 Profilfoto. NNØ DØE 18.07.2012 
Cf34545_40 Profilfoto. NØ DØE 18.07.2012 
Cf34545_41 Arbeidsfoto. V LSS 16.07.2012 
Cf34545_42 Arbeidsfoto. V LSS 16.07.2012 
Cf34545_43 Arbeidsfoto. V LSS 16.07.2012 

FELT 4 – CF34546 
Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 
Cf34546_01 Arbeidsfoto. Trafikk ved feltet. SØ LSS 19.07.2012 
Cf34546_02 Arbeidsfoto. V LSS 19.07.2012 
Cf34546_03 Arbeidsfoto. Trafikk ved feltet. NV LSS 19.07.2012 
Cf34546_04 Luftfoto. V LSS 08.08.2012 
Cf34546_05 Luftfoto. V LSS 08.08.2012 
Cf34546_06 Luftfoto. SØ LSS 08.08.2012 
Cf34546_07 Luftfoto. SØ LSS 08.08.2012 
Cf34546_08 Planfoto. SV MJ 23.08.2012 
Cf34546_09 Planfoto. SV MJ 23.08.2012 
Cf34546_10 Planfoto. SV MJ 23.08.2012 
Cf34546_11 Planfoto. SØ MJ 23.08.2012 
Cf34546_12 Planfoto. Ø MJ 23.08.2012 
Cf34546_13 Søppel. S MJ 23.08.2012 
Cf34546_14 Arbeidsfoto. V LSS 18.07.2012 
Cf34546_15 Arbeidsfoto. SØ LSS 19.07.2012 
Cf34546_16 Arbeidsfoto, sålding. Ø LSS 19.07.2012 

FELT 5 – CF34547 
Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 
Cf34547_01 Planfoto. Ø HM 23.07.2012 
Cf34547_02 Planfoto. SØ HM 23.07.2012 
Cf34547_03 Planfoto. S HM 23.07.2012 
Cf34547_04 Planfoto. SV HM 23.07.2012 
Cf34547_05 Planfoto. V HM 23.07.2012 
Cf34547_06 Planfoto. NV HM 23.07.2012 
Cf34547_07 Planfoto. N HM 23.07.2012 
Cf34547_08 Planfoto. NØ HM 23.07.2012 
Cf34547_09 Planfoto. N HM 23.07.2012 
Cf34547_10 Planfoto. V HM 23.07.2012 
Cf34547_11 Planfoto. Ø HM 23.07.2012 
Cf34547_12 Planfoto. S HM 23.07.2012 
Cf34547_13 Planfoto. N HM 23.07.2012 
Cf34547_14 Planfoto. Ø HM 23.07.2012 
Cf34547_15 Planfoto. S HM 23.07.2012 
Cf34547_16 Planfoto. SV-del. Ø OLA 02.08.2012 
Cf34547_17 Planfoto. V-del. Ø OLA 02.08.2012 
Cf34547_18 Planfoto. NV-del. Ø OLA 02.08.2012 
Cf34547_19 Planfoto. NV-del. Ø OLA 02.08.2012 
Cf34547_20 Planfoto. Ø OLA 02.08.2012 
Cf34547_21 Planfoto. Ø OLA 03.08.2012 
Cf34547_22 Planfoto. N-del. S OLA 03.08.2012 
Cf34547_23 Planfoto. N-del. S OLA 03.08.2012 
Cf34547_24 Planfoto. N-del. S OLA 03.08.2012 
Cf34547_25 Planfoto. N-del. S OLA 03.08.2012 
Cf34547_26 Planfoto. N-del. S OLA 03.08.2012 
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Cf34547_27 Planfoto. N-del. S OLA 03.08.2012 
Cf34547_28 Planfoto. N-del. S OLA 03.08.2012 
Cf34547_29 Planfoto. N-del. V OLA 03.08.2012 
Cf34547_30 Planfoto. Ø-del. S OLA 06.08.2012 
Cf34547_31 Planfoto. Ø-del. S OLA 06.08.2012 
Cf34547_32 Planfoto. Ø-del. S OLA 06.08.2012 
Cf34547_33 Planfoto. Ø-del. N OLA 06.08.2012 
Cf34547_34 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 07.08.2012 
Cf34547_35 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 07.08.2012 
Cf34547_36 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 07.08.2012 
Cf34547_37 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 07.08.2012 
Cf34547_38 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 07.08.2012 
Cf34547_39 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 07.08.2012 
Cf34547_40 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 07.08.2012 
Cf34547_41 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 07.08.2012 
Cf34547_42 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 07.08.2012 
Cf34547_43 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 07.08.2012 
Cf34547_44 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 07.08.2012 
Cf34547_45 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 07.08.2012 
Cf34547_46 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 07.08.2012 
Cf34547_47 Planfoto. Sjakt 1. S OLA 08.08.2012 
Cf34547_48 Planfoto. Sjakt 1. S OLA 08.08.2012 
Cf34547_49 Planfoto. Sjakt 1. S OLA 08.08.2012 
Cf34547_50 Planfoto. Sjakt 1. S OLA 08.08.2012 
Cf34547_51 Planfoto. Sjakt 1. V OLA 08.08.2012 
Cf34547_52 Planfoto. Sjakt 1. V OLA 08.08.2012 
Cf34547_53 Planfoto. Sjakt 1. Ø OLA 08.08.2012 
Cf34547_54 Planfoto. Sjakt 1. Ø OLA 08.08.2012 
Cf34547_55 Planfoto. Sjakt 1. Ø OLA 08.08.2012 
Cf34547_56 Planfoto. Sjakt 1. V OLA 08.08.2012 
Cf34547_57 Planfoto. Sjakt 1. V OLA 08.08.2012 
Cf34547_58 Planfoto. Sjakt 2. V OLA 08.08.2012 
Cf34547_59 Luftfoto. N LSS 08.08.2012 
Cf34547_60 Luftfoto. N LSS 08.08.2012 
Cf34547_61 Luftfoto. V LSS 08.08.2012 
Cf34547_62 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 09.08.2012 
Cf34547_63 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 09.08.2012 
Cf34547_64 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 09.08.2012 
Cf34547_65 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 09.08.2012 
Cf34547_66 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 09.08.2012 
Cf34547_67 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 09.08.2012 
Cf34547_68 Planfoto. Sjakt 1. Ø OLA 09.08.2012 
Cf34547_69 Planfoto. Sjakt 1. V OLA 09.08.2012 
Cf34547_70 Planfoto. Sjakt 2. Ø TS 09.08.2012 
Cf34547_71 Planfoto. Sjakt 2. N TS 09.08.2012 
Cf34547_72 Planfoto. Sjakt 2. N TS 09.08.2012 
Cf34547_73 Planfoto. Sjakt 2. N TS 09.08.2012 
Cf34547_74 Planfoto. Sjakt 2. N TS 09.08.2012 
Cf34547_75 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 10.08.2012 
Cf34547_76 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 10.08.2012 
Cf34547_77 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 10.08.2012 
Cf34547_78 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 13.08.2012 
Cf34547_79 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 13.08.2012 
Cf34547_80 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 14.08.2012 
Cf34547_81 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 14.08.2012 
Cf34547_82 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 14.08.2012 
Cf34547_83 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 14.08.2012 
Cf34547_84 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 14.08.2012 
Cf34547_85 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 14.08.2012 
Cf34547_86 Planfoto. Sjakt 1. Ø OLA 14.08.2012 
Cf34547_87 Planfoto. Sjakt 1. V OLA 14.08.2012 
Cf34547_88 Planfoto. Sjakt 1. V OLA 14.08.2012 
Cf34547_89 Planfoto. Sjakt 2. Ø OLA 14.08.2012 
Cf34547_90 Planfoto. Sjakt 2. V OLA 14.08.2012 
Cf34547_91 Planfoto. Sjakt 2. N OLA 14.08.2012 
Cf34547_92 Planfoto. Sjakt 2. N OLA 14.08.2012 
Cf34547_93 Planfoto. Sjakt 2. N OLA 14.08.2012 
Cf34547_94 Planfoto. Sjakt 2. N OLA 14.08.2012 
Cf34547_95 Planfoto. Sjakt 2. Ø OLA 14.08.2012 
Cf34547_96 Planfoto. Sjakt 2. V OLA 14.08.2012 
Cf34547_97 Planfoto. Sjakt 2. N OLA 14.08.2012 
Cf34547_98 Planfoto. Sjakt 2. N OLA 14.08.2012 
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Cf34547_99 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 14.08.2012 
Cf34547_100 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 14.08.2012 
Cf34547_101 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 14.08.2012 
Cf34547_102 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 14.08.2012 
Cf34547_103 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 14.08.2012 
Cf34547_104 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 14.08.2012 
Cf34547_105 Planfoto. Sjakt 1. N OLA 14.08.2012 
Cf34547_106 Arbeidsfoto. NV LSS 19.07.2012 
Cf34547_107 Arbeidsfoto. NV LSS 19.07.2012 
Cf34547_108 Arbeidsfoto. N LSS 19.07.2012 
Cf34547_109 Arbeidsfoto. NØ LSS 19.07.2012 
Cf34547_110 Arbeidsfoto. N LSS 19.07.2012 
Cf34547_111 Arbeidsfoto. NØ HM 20.07.2012 
Cf34547_112 Arbeidsfoto. NØ HM 20.07.2012 
Cf34547_113 Arbeidsfoto. NØ HM 20.07.2012 
Cf34547_114 Arbeidsfoto. Ø HM 20.07.2012 
Cf34547_115 Arbeidsfoto. N LSS 23.07.2012 
Cf34547_116 Arbeidsfoto. Sjakt 2. Ø OLA 08.08.2012 

FELT 6 – CF34548 
Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 
Cf34548_01 Planfoto. SV LSS 19.07.2012 
Cf34548_02 Planfoto. NV LSS 19.07.2012 
Cf34548_03 Planfoto. NØ LSS 19.07.2012 
Cf34548_04 Planfoto. Ø LSS 19.07.2012 
Cf34548_05 Planfoto, S376. Ø HM 25.07.2012 
Cf34545_06 Profilfoto, S376. N HM 25.07.2012 
Cf34548_07 Planfoto, S678. SØ TS 25.07.2012 
Cf34548_08 Profilfoto, S678. SØ TS 25.07.2012 
Cf34548_09 Planfoto, S804. N HM 25.07.2012 
Cf34548_10 Profilfoto, S804. N HM 25.07.2012 
Cf34548_11 Planfoto, S1044. NØ TS 25.07.2012 
Cf34548_12 Planfoto, S791. Ø HM 25.07.2012 
Cf34548_13 Profilfoto, S791. V HM 25.07.2012 
Cf34548_14 Profilfoto, S1044. NØ TS 26.07.2012 
Cf34548_15 Planfoto, S1008. NØ TS 26.07.2012 
Cf34548_16 Planfoto, S643. NV HM 26.07.2012 
Cf34548_17 Profilfoto, S1008. NØ TS 26.07.2012 
Cf34548_18 Profilfoto, S643. N HM 26.07.2012 
Cf34548_19 Planfoto, S1031. Ø TS 26.07.2012 
Cf34548_20 Profilfoto, S1031. Ø TS 26.07.2012 
Cf34548_21 Planfoto, S459. Ø TS 27.07.2012 
Cf34548_22 Planfoto, S627. N HM 27.07.2012 
Cf34548_23 Profilfoto, S459. Ø TS 27.07.2012 
Cf34548_24 Planfoto, S981. Ø TS 27.07.2012 
Cf34548_25 Profilfoto, S627  HM 27.07.2012 
Cf34548_26 Profilfoto, S981. Ø TS 30.07.2012 
Cf34548_27 Planfoto, S927. NØ HM 30.07.2012 
Cf34548_28 Planfoto, S760. Ø TS 30.07.2012 
Cf34548_29 Profilfoto, S760. Ø TS 30.07.2012 
Cf34548_30 Profilfoto, S927. SØ HM 30.07.2012 
Cf34548_31 Planfoto, S444. Ø HM 30.07.2012 
Cf34548_32 Planfoto, S745. Ø TS 30.07.2012 
Cf34548_33 Profilfoto, S745. Ø TS 30.07.2012 
Cf34548_34 Profilfoto, S444. NØ HM 30.07.2012 
Cf34548_35 Planfoto, S572. S TS 30.07.2012 
Cf34548_36 Planfoto, S396. V HM 30.07.2012 
Cf34548_37 Profilfoto, S396. N HM 30.07.2012 
Cf34548_38 Profilfoto, S572. S TS 30.07.2012 
Cf34548_39 Luftfoto. NØ LSS 08.08.2012 
Cf34548_40 Luftfoto. NØ LSS 08.08.2012 
Cf34548_41 Luftfoto. NØ LSS 08.08.2012 
Cf34548_42 Luftfoto. N LSS 08.08.2012 
Cf34548_43 Luftfoto. N LSS 08.08.2012 
Cf34548_44 Luftfoto. N LSS 08.08.2012 
Cf34548_45 Luftfoto. N LSS 08.08.2012 
Cf34548_46 Luftfoto. N LSS 08.08.2012 
Cf34548_47 Luftfoto. N LSS 08.08.2012 
Cf34548_48 Luftfoto. N LSS 08.08.2012 
Cf34548_49 Luftfoto. N LSS 08.08.2012 
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Cf34548_50 Luftfoto. N LSS 08.08.2012 
Cf34548_51 Profilfoto, S599. N LSS 15.08.2012 
Cf34548_52 Profilfoto, S609. N LSS 15.08.2012 
Cf34548_53 Profilfoto, S563. N LSS 15.08.2012 
Cf34548_54 Profilfoto, S396. N LSS 15.08.2012 
Cf34548_55 Arbeidsfoto. V LSS 16.07.2012 
Cf34548_56 Arbeidsfoto. NV LSS 16.07.2012 
Cf34548_57 Arbeidsfoto. Ø LSS 16.07.2012 
Cf34548_58 Arbeidsfoto. Ø LSS 16.07.2012 
Cf34548_59 Arbeidsfoto. N LSS 16.07.2012 
Cf34548_60 Arbeidsfoto. S LSS 25.07.2012 
Cf34548_61 Arbeidsfoto. N LSS 25.07.2012 
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13.6 ANALYSERESULTATER 

13.6.1 RADIOLOGISK C14- DATERINGER 
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13.6.2 MAKROFOSSILANALYSER 
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13.6.3 SLAGGANALYSER 
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