
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

KULTURHISTORISK 

MUSEUM 

UNIVERSITETET I OSLO 

FORNMINNESEKSJONEN 

Postboks 6762,  

St. Olavs Plass 

0130 Oslo 

 

RAPPORT 
ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

 

Bosetningsspor/ dyrkingsspor 
 

Lundesgårdene, 148/1 og 148/2 
Ringerike kommune, Buskerud 

 
Feltleder: Toini N. Thommessen 

Prosjektleder: Bjarne Gaut 
 

 

Oslo 2013 

 



 



 
KULTURHISTORISK 

MUSEUM 
UNIVERSITETET  

I OSLO 

 

 

Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo 
Postboks 6762, St. Olavs plass, 0130  Oslo 

 

 

 

 
 
SAMMENDRAG 
I forbindelse med etablering av ny Riksvei 7, undersøkte Kulturhistorisk museum i 2012 et mulig 

fossilt dyrkningslag (ID 110425), et rydningsrøysfelt (ID 110427) og et område med mulige 

graver og bosetningsspor (ID110424) ved Sokna i Ringerike kommune. Landskapet preges av 

slake og langstrakte høydedrag og åkre med spredte bergknauser og noe randvegetasjon. 

Undergrunnen består av silt og relativt kompakt leire. 

 

Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell flateavdekking. Totalt ble et område på ca 460 m2. 

Ni påviste røyser og lag ble snittet med maskin og undersøkt. De tre lokalitetene anses som 

fullstendig undersøkt. Det ble ikke gjort gjenstandsfunn. 

 

110424: Det ble fort klart at de registrerte nedgravningene ikke representerte forhistoriske graver. 

Alle strukturene ble avskrevet som moderne eller som resultater av naturprosesser. 

110427: Tre registrerte rydningsrøyser ble avskrevet som moderne. Muligens er alle røysene rester 

av bygningskonstruksjoner fra nyere tid. 

110425: Undersøkelsen viste at de overlagrede jordmassene og røysene ikke direkte kan settes i 

forbindelse med åkerflater. Stratigrafi, sammenholdt med analyser av jordmikromorologi, pollen 

og makrofossiler, viser en naturlig lagdannelse som følge av erosjon og stillestående vann i 

terrengforsenkninger. Radiologiske dateringer viser at lagdannelsen forgikk i yngre jernalder. Det 

er uklart om steinsamlingen representerer rydningsrøyser eller igjenfylling av et fuktig område. 

 

Selv om strukturene ikke kunne knyttes til en bevart åkerflate, viser undersøkelsen at det har vært 

dyrket rug og bygg i nærområdet. Annet antropogent materiale i erosjonsmassene indikerer 

likeledes romlig nærhet til et samtidig bosetningsområde. Dette ble derimot ikke lokalisert ved 

undersøkelsen. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

LUNDESGÅRDEN ØVRE OG NEDRE, 148/1 OG 

148/2, RINGERIKE KOMMUNE, BUSKERUD 

TOINI NORRGRÉN THOMMESSEN 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Undersøkelsen har bakgrunn i bygging av ny Riksvei 7 i Ringerike og Krødsherad 

kommuner. Realisering av det valgte planalternativ II kom i konflikt med automatisk 

fredete kulturminner med ID 110424, 110425 og 110427 ved Lundesgårdene, Sokna i 

Ringerike kommune. Lokalitetene ble registrert av Buskerud fylkeskommune i 2007 

(Grøtberg & Tveiten 2007), og omfattet dyrkningsspor og mulige graver i form av 

røyser og kullflekker, samt et fossilt dyrkningslag som foreløpig ble datert til 

merovingertid (Cal.AD 660-880). 

 

Riksantikvaren ga i brev av 31. oktober 2007 dispensasjon til inngrep i de automatisk 

fredete kulturminnene med vilkår om arkeologisk undersøkelse i henhold til 

prosjektbeskrivelse av 8.11. 2011 v/ Lil Gustavson og Bjarne Gaut. Tiltakshaver er 

Statens Vegvesen. 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 18.juni til 26. juni 2012. Deltakere var 

Kristine Ledsten (feltassistent) og Toini Norrgrén Thommessen (feltleder). I alt 12 

dagsverk ble brukt på utgravningen. Prosjektleder var Bjarne Gaut. Gravemaskin ble 

stilt til disposisjon av Kombi Frakt AS, Sokna. Maskinfører var Odd 

Langvandsbråten. Gravemaskinen ble benyttet i 2,5 dagsverk. 

 

3. FORMIDLING  

En film-fotograf fra Statens Vegvesen besøkte feltet onsdag 20. juni. Det ble filmet 

under flateavdekking av nordre del av feltet, og gjort et kort intervju med 

prosjektleder Bjarne Gaut. Filmen ble tatt opp som ledd i internt formidlingsopplegg i 

Vegvesenet. Det ble ellers ikke gjennomført noen form for formidling i løpet av 

undersøkelsen. Med varighet på 6 dager, og plassering utenfor allfarvei, var det lite 

besøk i felt. 

 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

Den planlagte veitraséen går fra Sokna sentrum, gjennom Brekkebygda og i tunell 

gjennom Haverstigen til Ørgenvika ved Krøderen. Hoveddelen av planområdet ligger 

i Ringerike kommune, mens tunellinnslaget i Ørgenvika ligger i Krødsherad. 

Veistrekningen er 16,3 km lang og krysser dyrket mark og utmark/skogsområder.  
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De undersøkte kulturminnene ligger i et rikt kulturmiljø og kulturlandskap. Flere av 

de stående byggene på tunet til Øvre og Nedre Lundesgård og Oppegård er SEFRAK-

registrerte. Den nye veitraséen vil passere like ved gårdene. 

 

 
Nedre Lundesgård sett fra bakketoppen ved ID110425 mot SØ. ID110427 sees på den 

inngjerdete høyden mellom husene. 

 

På Øvre Lundesgård skal det tidligere ha stått en stavkirke (ID 84339-1). Denne ble 

revet rundt 1750 og erstattet av en korskirke. Ifølge beboere i nærmiljøet lå kirken på 

en høyde som i dag kalles Kirkehaugen, ca. 80 m SØ for det undersøkte 

dyrkningslaget. Fra korskirken er det innkommet et krusifiks til museet (C11703). 

Ved funn av stein med grop vest for tunet på Oppegård (ID 32922) i 1967, ble det 

rapportert at steinen kunne ha tilhørt denne kirken, eventuelt at den lå 80 m lenger 

vest på tomta til Villa Kirkehaugen. På tunet til Oppegård og Re er det registrert to 

gravhauger med ID 81159 og 13248, begge er rundhauger.  

 

I forbindelse med registrering av traséalternativ I ble det også påvist et 

bosetningsområde (ID 110419) og en enkeltliggende kokegrop (ID 110435) (Grøtberg 

& Tveiten 2007). Kokegropa er datert til middelalder (Cal.AD 1270-1400), og 

området med kokegroper og stolpehull skriver seg trolig fra jernalder. Disse 

bosetningssporene blir ikke berørt av veiutbyggingen, og er følgelig ikke undersøkt. 

 

Det er foretatt relativt få undersøkelser av bosetningsspor fra jernalder i Buskerud, de 

fleste i jordbruksbygdene nærmere Tyrifjorden. De fleste lokaliteten, blant annet et 

kokegropfelt med 32 kokegroper på Hov like nord for Hønefoss (Gjerpe 2001), kan 

dateres til eldre jernalder. På Lo, 135/2 i Haugsbygd, ble et kokegropfelt med 24 store 

groper undersøkt og et utvalg av disse ble også datert til romertid (ca. 0-400 e.Kr.) 

(Johansen 2005). På Veien, like sør for Hønesfoss, ligger dessuten et av Østlandets 

største gravfelt. I åkerområdet rett sør for gravene er det undersøkt et stort antall 

kokegroper, ildsteder, flatmarksgraver og fire langhus. Plassen er tolket som en 

sentralplass for Herradsbygd (Gustafson 2000, 2004a og b). Også i Lier kommune er 

det undersøkt kokegroper i flere områder, datert til eldre jernalder. 
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Lenger inn i fylket, på Voll øvre i Flå kommune i nedre del av Hallingdal, ble et 

kokegropfelt undersøkt i 2002 (Gustafson 2005, s. 132ff).  Dateringene av disse ligger 

også innenfor romertid, fra ca. Kr. f. til ca.400 e.Kr. Kulturhistorisk museum 

undersøkte dessuten en annen kokegropslokalitet i Flå sentrum i 2012 (Sørensen & 

Loftsgarden 2012). 

 

Sokna er en bygd på vei til Hallingdal, og kan oppfattes som en mellomstasjon på vei 

fra fjellbygdene til de sentrale jordbruksområdene omkring Tyrifjorden. Spor etter 

bosetning og gårdsbruk her er av stor interesse for kartlegging av bosetningsmønstre i 

området. 

 

Landskapet i det undersøkte området er preget av slake og langstrakte høydedrag og 

åkrer bevokst med gress og enkelte løvtrær. Spredte bergknauser av varierende 

størrelse er benyttet til bebyggelse eller utnyttet som beite for husdyr. Undergrunnen 

består av silt og relativt kompakt leire.  

 

5. PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTETEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Prosjektplan av september 2007, revidert juli 2011 v/Bjarne Gaut, lister opp aktuelle 

problemstillinger og prioriteringer knyttet til undersøkelsen: 

 
ID 110424; mulig grav 

I første omgang gjaldt det å avklare hvorvidt det dreide seg om en grav, og eventuelt 

om det fantes andre strukturer i nærheten. Lokaliteten lå i dyrket mark, like ved et 

moderne våningshus. En mulig grøft, som inneholdt et flintfragment, skulle snittes og 

dokumenteres med naturvitenskapelige prøver for å avdekke alder, funksjon og 

eventuell sammenheng med det mulige gravanlegget. 

 

Undersøkelse av de to udefinerte strukturene ved ID 110424, samt påvisning av 

eventuelt andre, ukjente strukturer i nærheten var sentrale prioriteringer. Det var på 

forhånd stor usikkerhet knyttet til lokaliteten og undersøkelsens omfang. 

 

ID 110425 og 110427; dyrkningsspor 

Det var registrert et mulig dyrkningslag og en røys, ID 110425, i planområdet. Laget 

som overleiret røysa var foreløpig datert til merovingertid/vikingtid. I tillegg var det 

påvist 3 rydningsrøyser, ID 110427. Problemstillingen dreiet seg i første omgang om 

å få avklart om røysene lå i tilknytning til åkerflater og/eller terrasser. Det er ofte 

knyttet usikkerhet til slike røysers datering og vernestatus, siden rydningsrøyser ofte 

bygges på over tid.  Røysenes relasjon til andre kulturminner, form og grad av 

tilgroing ville indikere om røysene var forhistoriske, men først og fremst er det C14-

dateringer som kan gi absolutte svar med hensyn til alder. 

 

De påviste dyrkningssporene kan ha sammenheng med bosetning gjennom jernalder 

og middelalder. Naturvitenskapelige analyser av trekull, pollen og mikrobiologiske 

spor kan gi informasjon om bruk av, og bosetning i området. 
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5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON  

For å undersøke dyrkingslaget og bosettingssporene i dyrket mark ble maskinell 

flateavdekking benyttet (se Løken, Pilø & Hemdorff 1996). All matjord på feltet ble 

fjernet ved hjelp av en 16-tonns gravemaskin med pusseskuffe. Størrelsen på 

maskinen passet godt til denne typen lokalitet med lite stein i undergrunnen og spredte 

funn av kulturminner. Det var følgelig mulig å åpne relativt store områder på kort tid.  

 

 
Oversiktskart over utgravningsstedet og de tre lokaliteten; ID 110424, 110425 

og 110427. Kartgrunnlaget Statens kartverk: Tillatelsesnummer NE12000-

150408SAS. Produsert 6.7.2012 av Magne Samdal. 
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Askeladdens ID-numre er beholdt for de tre lokalitetene. Strukturene ble nummerert 

fortløpende. Lokaliteten med ID 110424-1 og -2 omfatter således S101 mulig 

gravrøys, og S102 grøft.  S103 er en røys som ikke tidligere var registrert. ID 110425 

omfatter dyrkningslaget S107, stor røys S108 og liten røys S109. ID 110427 omfatter 

de tre mulige rydningsrøysene S104, S105 og S106.  

 

Utgravnings-områdene og strukturene ble innmålt med totalstasjon/GIS ved Steinar 

Kristensen for Kulturhistorisk Museum. Det ble anvendt 1,5 dagsverk. Det var 

allerede etablert 2 fastpunkter i området. Det ble brukt en Leica 1100 totalstasjon 

(TPS) med RCS1100 fjernstyring ved innmåling. 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.  

 

Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagres i ESRI 

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

Museum. I tillegg blir det respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 

lagring og eventuell distribusjon. 

 

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. 

 

Det ble brukt digitalt speilreflekskamera i felt og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase 

under Cf34542. Prøver fra utgravningen er katalogisert under C58288.   

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Været var relativt bra, men vekslende det meste av tiden under utgravningen, med en 

del sol, enkelte regnbyger, svak vind, og temperatur mellom 10
o
 og 20

o
C.  

 

Vegvesenet hadde satt ut stikker med lokalitetsnummer på de tre registrerte områdene 

som skulle undersøkes. Med utgangspunkt i registreringens antakelse om at røysa i 

området med ID 110424 var en mulig grav, startet vi arbeidet her.  

 

Terrenget rundt rydningsrøysene med ID 110427 ble først avdekket maskinelt, da hele 

området var bevokst med svært seig torv, små løvtrær og buskvekster. Røysene ble 

deretter renset frem med krafse og graveskje. 

  

Området med ID 110425 ble avdekket til sist, og de registrerte steinansamlinger og 

dyrkningslag ble renset fram og dokumentert i plan og profil. Strukturene ble snittet 

maskinelt med 2 snitt i samme lengderetning. Ett snitt gjennom S107 dyrkningslaget, 

og ett gjennom de to steinansamlingene S108 og S109.  

 

Da strukturene på lokalitetene med ID 110424 og 110457 ble avskrevet som moderne, 

ble feltperioden 1 dag kortere enn beregnet i prosjektplanen. I alt ble det brukt 12 

dagsverk på undersøkelsen. 
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5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

De undersøkte områdene bærer preg av intensiv jordbruks- og bosetningsaktivitet og 

ferdsel over lang tid. Lag og strukturer har blitt forstyrret av dette, og også av 

naturprosesser i form av vannsig og jordforflytning, ettersom alle lokalitetene ligger i 

skrånende terreng. To av lokalitetene ligger svært nær moderne bebyggelse. Det 

gjelder lokalitetene med id110424 og 110427. Anleggsarbeid i forbindelse med vei og 

jernbane har trolig forstyrret dyrkningslaget ID 110425. 

 

6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Totalt ble ni strukturer på tre lokaliteter undersøkt. Av disse ble fem strukturer snittet. 

To av disse ble avskrevet som moderne. I tillegg ble én registrert mulig grøft 

avskrevet, da den ble tolket som resultat av naturprosesser, og tre registrerte 

rydningsrøyser avskrevet som moderne utfra funn av tegl i fyllmassene. Røysene var 

svært små, og kan tolkes som deler av bygningskonstruksjoner. Tre strukturer ble 

dokumentert på vanlig måte med foto, tegning og prøvetaking. Det ble ikke gjort funn 

av gjenstander eller andre bosetningsspor. Lokalitetene anses som fullstendig 

undersøkte. 

 

ID110424, gnr./bnr. 148/1 

Lokaliteten ligger i dyrket mark, om lag 15 m nord for et bolighus. Terrenget skråner 

ned mot elven i sørvest og mot riksveien i sør. Matjordslaget var 20-30 cm tykt. 

Undergrunnen besto av grågul sandig silt med noe leire. Relativt porøse og homogene 

masser gjorde fyllskifter lette å se. De to registrerte strukturene ble avdekket, og det 

ble påvist nok en røys like sørvest for den første. En moderne grøft ble observert i 

plan. Et område på 132 m
2
 ble avdekket maskinelt. 

 

S101 var en røys registrert av fylket. I plan fremkom en ansamling av 5 større steiner, 

30-40 cm store, samt noen nevestore steiner. Røysa var tilnærmet rektangulær, og 

målte 130 x 160 cm. Ingen av steinene var synlig varmepåvirket. Enkelte av de store 

steinene var flyttet på av gravemaskinen nå og ved registreringen, og en av steinene 

sto på høykant. En trekull-konsentrasjon med til dels store, løse biter trekull på opptil 

5 cm lå mellom steinene.  

 

Ved snitting fremkom ytterligere 5 store steiner inntil 40 cm store, tett pakket med 

noen nevestore steiner imellom. Det var ingen tegn til nedgravning i profilen. Trekull-

konsentrasjonen var ca. 8 cm tykk fra toppen, og ca. 40 cm i diameter. Undergrunnen 

besto av leire, og steinene kan ha blitt lagt rett på bløt leire som fundament for et 

bål/ildsted. Trekullet virket relativt nytt, og røysa skriver seg trolig fra nyere tid.  
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S101, halvveis snittet. Profil sett mot Ø. 

 

S102 var registrert som en grøft, eller muligens del av en større struktur. I toppen av 

denne ble det under registreringen gjort funn av en bit slått flint.  

 

Like under matjordslaget fremkom en ujevn, inntil 60 cm bred formasjon av 

trekullflekker, gulbrun sandig silt og noe grus. Formasjonen skilte seg tydelig fra 

undergrunnen av lys grågul silt, men det var ingen tegn på nedgravning. Kullflekker 

og mørke partier kunne være spor etter stubber og røtter. Trolig dreier det seg om spor 

etter et slags bekkefar eller vannsig, som fortsatte inn under sjaktkanten i øst og ned 

mot elven i vest. Bålrester eller brente stubber har blitt oversvømt av vann som har 

dannet en bred stripe av kullbiter, grus og sandig silt. Formasjonen ble tolket som en 

naturprosess av relativt ny dato, og kun dokumentert med foto.  

 

 
S102 kullflekker og S103 røys. Bildet er tatt mot NV. 
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S103, profil sett mot SØ. Tegl til venstre. 

 

S103 var en røys i terreng hellende 

ned mot Verkenselva, ca. 2 m 

sørvest for S101. I plan fremkom 

en ansamling av hodestore og 

nevestore steiner i en tilnærmet 

oval formasjon. I nordenden lå en 

trekullkonsentrasjon med løse og 

relativt store kullbiter på opptil 7 

cm. Steinene var ikke synlig 

varmepåvirket. Ved snitting 

fremkom større biter av tegl i 

massene, som virket moderne og 

inneholdt store biter trekull på 

toppen. I likhet med S101 dreier det 

seg om et fundament for et bål i 

fuktig undergrunn, og skriver seg 

trolig fra nyere tid. 

 

 

 

 

S101 foran, S102 i midten og S103 

bak. Kristine Ledsten graver i 

S103. Verkenselva skimtes i 

bakgrunnen. Bildet er tatt mot S. 

 

 

De tre undersøkte strukturene antas å være resultat av aktiviteter i nyere tid. Det ble 

ikke gjort funn av gjenstander eller annet som kunne indikere bosetning eller graver. 

Området er trolig forstyrret av jordbruksaktivitet, ferdsel og bolig- og veibygging i 

nyere tid. 
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ID110425, gnr./bnr. 148/2 

Lokaliteten ligger i dyrket mark, i terreng hellende mot sørvest. Ifølge en beboer på 

det nært beliggende Kirkeberget gikk den gamle riksveien - den såkalte 

«Kongeveien», eller postveien - mellom (eller delvis over) lokaliteten og 

jernbanelinjen til Bergensbanen, parallelt med denne.  Kongeveien var hovedveien til 

Hallingdal inntil slutten av 1700-tallet. 

 

 
ID110425, dyrkningslag (kort profil) og røyser, profil sett mot SØ. Øvre og Nedre 

Lundesgård ses i bakgrunnen, og lengst til høyre på bakketoppen den undersøkte 

lokaliteten med tre røyser (ID110427).   

 

Matjordslaget var 30-40 cm tykt. Undergrunnen besto av lys gulbrun sandig silt og 

stedvis lys gulbrun og stedvis oransje-brun kompakt leire. Et område på 332 m
2
 ble 

avdekket maskinelt. De påviste strukturene ble dokumentert i plan, og deretter snittet 

maskinelt med to ulike snitt i samme lengderetning. Ett snitt gjennom dyrkningslaget 

S107, og ett gjennom de to røysene S108 og S109. 

 

S107 Mulig dyrkningslag 

Det registrerte fossile dyrkningslaget var bevart over et 58 m
2
 stort areal, i opptil 29 

cm dybde. Laget lå i terreng hellende mot NV, og besto av mørk gråbrun sandig silt 

spettet med trekullfragmenter. I profilen fremkom fire lag (se tegning, Vedlegg 11.4): 

Lagene var stedvis vanskelig å skille fra hverandre. I felt ble Lag 2 tolket som rester 

av et fossilt åkerlag, mens Lag 3 ble antatt å være en utvaskingshorisont mot 

undergrunnen.  

 

Det mulige dyrkningslaget var begrenset i omfang i plan og profil, og må anses rest av 

et større lag som er forstyrret av senere pløying og naturlig erosjon. Det gamle 

veifaret og byggingen av Bergensbanen kan også ha ødelagt deler av laget. 
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Et liknende lag fremkom også flekkevis lenger sørvest, omkring røys S109. Disse 

partiene var inntil 3m i diameter, og lå spredt over et område på 89 m
2
. Her var 

tykkelsen bare 2-10 cm. 

 

 
Plantegning over utgravningene på dyrkningslokaliteten ID110425. 

Kartgrunnlaget Statens kartverk: Tillatelsesnummer NE12000-

150408SAS. Produsert 6.7.2012 av Magne Samdal. 

 

Det ble tatt ut én makrofossilprøve (C58288/4), én trekullprøve (C58288/1) og én 

jordprofil til mikromorfologisk analyse (C58288/8) fra det mulige dyrkningslaget. 

Jordprofilet med høyde på 40 cm dekket alle lag fra topp til bunn, samt noe av 

undergrunnen. I tillegg ble det tatt ut én pollenserie (C58288/7). (se vedlegg 11.4 og 

11.6). 
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Prøvene kunne ikke entydig bekrefte felttolkningene av lagene som et fossilt pløyelag. 

Det påpekes (Macphail 2013) at massene virker avsatt gjennom erosjon, og at deler av 

materialet kan være dannet i stillestående vannpytter. Spor av antropogent materiale 

kan være forflyttet fra nærliggende bosetninger og områder med dyrehold.  

 

Linsene med trekull som er observert kan riktig nok skyldes avsviing av 

undervegetasjon i forbindelse med jordbruksaktivitet, men materialet er ikke blandet 

inn i siltlagene, slik man ville forvente dersom området hadde vært pløyd i ettertid. 

Kornpollen av bygg og rug indikerer at det har vært åkerdrift i nærheten, men 

mengden av både kornpollen og ugressarter er så lavt at prøvene neppe stammer fra 

selve åkerlaget (Moltsen 2013). 

 

Trekullprøven er datert på bjørk til Cal. 885-970 e.Kr. (Ua-45538; 1130±30 bp). 

Sammen med dateringen gjort ved registrering (Cal. 660-880 e.Kr.) bekrefter dette at 

laget er dannet i yngre jernalder. Det er derimot ikke mulig å tidfeste prosessen 

nærmere. 

 

S108  

Røys med spredte hodestore stein og kampestein opptil 60 cm i diameter. Røysa 

hadde ujevn/rektangulær form, og målte ca.3,70 x 3,0 m. Den lå like nordvest for det 

mulige dyrkningslaget, og inneholdt ikke gjenstandsfunn og svært lite trekull. Profilen 

var inntil 35 cm dyp, og viste ingen tegn på nedgravning. Steinene lå i et lag av 

gulbrun sandig silt. Profilen besto av et porøst lag av lys gråbrun, mørkere brunspettet 

humøs silt med spredte trekullfragmenter. Undergrunnen besto av lys grågul kompakt 

leire. Det er usikkert om det dreier seg om rester av en rydningsrøys. Muligens har det 

store steinene blitt lagt ned i en naturlig forsenkning for å jevne flaten. Alternativt er 

de deponert her i forbindelse med 1800-tallets vei- eller jernbanebygging i området. 

Det ble tatt ut 1 makrofossilprøve (C58288/5) fra profilen. Prøven er ikke analysert. 

 

 
S108 i plan. Bildet er tatt mot SØ.  

 

S109 

Røys/steinansamling bestående av nevestor og enkelte hodestore steiner spredt i 

ujevn, avlang form, 3,0 x 1,40 m. Noe trekull-spettede masser synlig mellom steinene 

i plan. Ingen av steinene var synlig skjørbrente eller varmepåvirket. Profilen var inntil 

25 cm dyp og viste en vag forsenkning. Massene besto av lys gråbrun, noe humøs og 
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sandig silt og et par mindre steiner. Laget var porøst og relativt homogent. Røysa lå i 

det som kan være flekkvis bevarte rester av et dyrkningslag, S107. Steinansamlingen 

kan være bunnen av en rydningsrøys, eller steinene er lagt i en naturlig forsenkning 

for å stabilisere fuktige masser. Det ble tatt ut 1 makrofossilprøve (C58288/6) fra 

profilen gjennom S109. Prøven er ikke analysert. 

 

 
S109 i plan sett mot SØ. I bakgrunnen ses flekkvise rester av det mulige 

dyrkningslaget S107.  

 

 

ID110427, gnr./bnr. 148/2 

Lokaliteten ligger i dyrket mark på en høyde med bergknauser ved Nedre Lundesgård, 

innenfor et inngjerdet område som inntil nylig har blitt brukt som hestebeite. 

Vegetasjonen består av gress og enkelte små og store løvtrær. På toppen lå rester etter 

en overgrodd gammel syllmur av hodestor kantet stein, muren målte ca. 8 x 4 m. Noe 

moderne avfall i form av forvitrede jernredskaper og en gammel plog lå i midten. 

Ifølge grunneier på Nedre Lundesgård, Andres Lundesgaard, sto huset der til det raste 

sammen i 2005. Det har tilhørt gården, og rommet en smie og siden et grisefjøs. 

Området ble inngjerdet i 1995 som hestebeite, etter at det hadde vært dyrket korn og 

gress der over en lengre periode. 3 mulige rydningsrøyser var registrert på denne 

lokaliteten. 

 

Røysene ble avdekket og renset fram med krafse og graveskje. I forkant av den 

manuelle avdekkingen ble det utført maskinell avtorving i deler av området, da det var 

bevokst med seig torv og små løvtrær.  
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Lokalitet ID110427 med de tre undersøkte røysene, sett mot S. 

 

Lokaliteten var stedvis svært overgrodd, da hestebeitet ikke hadde vært i bruk på noen 

år.  Det var derfor noe problematisk å gjenfinne de registrerte røysene. 

 

S104 viste seg å være en steinsetting. Den lå én m rett nord for syllmuren beskrevet 

ovenfor. Steinsettingen besto av et tettpakket lag med nevestore steiner, ca. 70 cm i 

diameter og 25-30 cm høy. Den tolkes som del av det opprinnelige huset, og dermed 

fra nyere tid. 

      

S104 sett mot V, moderne syllmur i 

bakgrunnen.  

 

Røys S105 lå på skrånende fast berg i 

nordøstre hjørne av lokaliteten, og 

inneholdt både hel og oppstykket 

murstein og tegl. Røysa målte 80 x 180 

cm og var 25-35 cm høy. Den besto av 

nevestore og noen hodestore, runde og 

kantete steiner. Steinene syntes ikke 

varmepåvirket. Det lå sandblandet torv 

mellom steinene, som var pakket løst i 

røysa. Røtter fra løvtrær like ved 

strakte seg under og mellom steinene. 

Da det ikke hadde vært beite på 

lokaliteten på noen år, var røysa svært 

overgrodd med gress og spede løvtrær.  

 

En omlag 5 m bred stripe av området 

like overfor røysa var dyrket og pløyd 

inntil det ble inngjerdet i 1995, ifølge 

grunneier.  
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S 105, tegl i forgrunnen. Bildet er tatt mot NV. 

 

Røys S106 lå på fast berg i nordvestre nedkant av det inngjerdete området. Etter 

framrensing målte strukturen 85 x 190 cm og var 30-40 cm høy. Røysa besto av 

nevestor og enkelte hodestore steiner, som ikke var varmepåvirket. Sandblandet torv 

lå mellom steinene, som stedvis var løst pakket. Også denne røysa inneholdt noe tegl, 

og steinene var for en stor del kantete. Det ble i tillegg observert moderne glasskår i 

røysa.  

 

 
Røys S106, med tegl sett mot SØ. Bak ses S104 (t.h.) og S105.  

 

S105 og S106 lå rett på avrundede bergknauser som skrådde bratt ned i undergrunnen. 

Knausene ble delvis avdekket under framrensing av røysene. Innholdet av tegl tyder 

på at begge rydningsrøysene skriver seg fra moderne tid. Beliggenheten i et område 

med utstrakt moderne aktivitet knyttet til gårdsbruk på Lundesgården, og utfyllende 

opplysninger fra grunneier, bekrefter en slik tolkning.  Røysene ble ikke snittet, kun 

dokumentert i plan med foto. 
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Utsikt over veitraséen mot NV sett fra røys S106. Anleggsarbeid med ny 

 jernbanebro for Bergensbanen i bakgrunnen.  

 

6.2 FUNNMATERIALE 

Det ble ikke gjort forhistoriske gjenstandsfunn i løpet av undersøkelsen.  

 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Alle prøver skriver seg fra lokalitet ID 110425, der det ble undersøkt 2 røyser og ett 

mulig dyrkningslag.  

 

Det ble samlet inn 3 makrofossilprøver (C58288/4-6), én fra hver av strukturene 

S107, S108 og S109. Fra dyrkningslaget S107 ble det i tillegg tatt ut 1 jordprofil 

(C58288/8) til mikromorfologisk analyse, og en pollenserie (P1-4; C58288/7)  

 

Makrofossilprøvene er flotert og én prøve fra S107 er sendt til analyse ved Natur og 

Kultur i Danmark. Det ble også tatt ut trekull til datering fra makrofossilprøvene 

(C58288/1-3). Én av trekullprøvene, fra S107, er vedartsbestemt av statsstipendiat 

Helge I. Høeg og datert ved Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Jordprofilet er analysert 

av Richard Mcphail ved University College London 

 

Alle prøvene er diskutert i forbindelse med gjennomgang av utgravningskonteksten. 

For en full oversikt over prøvematerialet, kontekster og analyseresultater henvises 

ellers til vedleggene 11.3 og 11.6. 
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7.1 DATERING 

Kontekst C-nr. Lab.nr. Vekt Vedart 14C-datering Kalibrering 

S107, 
Lag 2 

C58288/1 Ua-45538 4,0 g Betula, 
Pinus 

1130 ± 30 bp CalAD 885-970 

 

8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON  

De registrerte strukturene fra lokalitetene med ID 110424 og ID 110427 viste seg å 

være fra nyere tid. Lokalitetene ligger like ved boliger og gårdsbygninger, og bærer 

preg av lang tids bruk helt frem til i dag. Grunneier på Øvre Lundesgård opplyste at 

gården har vært i kontinuerlig bruk siden middelalder, trolig lenger. Funn av tegl, 

moderne glasskår og moderne avfall i og ved strukturene knytter an til moderne 

aktiviteter.  

 

Lokaliteten med ID110424 ligger like ved en gammel nedlagt mølle og den gamle 

riksveien. Høy grad av ferdsel og dyrking i området har forstyrret lag og strukturer. I 

tillegg har undergrunn av leire og bratt skrånende terreng forstyrret området. To 

røyser og enkelte kullflekker her ble avskrevet som naturdannelser eller spor etter 

moderne aktivitet. Også enkeltminnene ved ID110427 tolkes som rester etter 

gårdsnær, moderne rydding eller fundamenter til bygninger.  

 

Høy grad av slitasje og ferdsel gjelder også for ID110425 med påviste strukturer i 

form av et overlagret jordlag og to mulige røyser. Det overlagrede jordlaget S107 ble i 

felt tolket som rester av et dyrkningslag. Analyser av jordmikromofologi, pollen og 

makrofossiler peker derimot i retning av en naturlig lagdannelse, som følge av erosjon 

og stillestående vann i terrengforsenkninger. Museets og fylkeskommunens dateringer 

av S107 til henholdsvis Cal. 885-970 e.Kr.  og Cal. 660-880 e.Kr. indikerer at 

lagdannelsen foregikk i yngre jernalder. 

 

Jordmassene inneholder en del antropogent materiale, i form av trekull, forkullet 

husdyrgjødsel og mulige rester av lauvfór, men stratigrafi og mikrostruktur viser få 

indikasjoner på at jordmassene er omarbeidet og homogenisert ved pløying. Det ble i 

tillegg til gjødselrester påvist et mindre antall rug- og byggpollen i jorda. 

Sannsynligvis har vi med materiale tilkommet ved avrenning fra et nærliggende 

bosetnings- og/eller jordbruksområde.  

 

Topografiske betraktninger tilsier at materialet kan stamme fra to høydedrag hhv 150 

meter NV (lokalitet Kirkeåkeren, ID 32922 på Oppgård med Øverby 149/5) og 250 

meter rett nord (ID81159 og 527098, Oppgård med Øverby 149/6). Det er kjent 

graver og bosetningsspor på begge høydene, samt en tradisjon om at Lunders 

middelalderkirke har stått i dette området. Ved registrering i 2007 ble det ellers påvist 

et tredje bosetningsområde (ID110419) på et høydedrag mellom Bergensbanen og 

gamleveien, om lag 450 meter sydøst for ID110425. 

 

Fraværet av en sikkert påvist dyrkningsflate ved lokaliteten gjør tolkningen av 

røysene S108 og S109 som rydningsrøyser tilsvarende usikker. Steinene er i felt 

beskrevet som om de «lå i» restene av S107. Steinene kan være lagt der for å 

stabilisere fuktige masser. Denne tolkningen er mer i tråd med den naturvitenskaplige 

analysen av jordmassene på lokaliteten.   
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9. KONKLUSJON 

I forbindelse med etablering av ny Riksvei 7, undersøkte Kulturhistorisk museum i 

2012 et mulig fossilt dyrkningslag (ID 110425), et rydningsrøysfelt (ID 110427) og et 

område med mulige graver og bosetningsspor (ID110424) ved Sokna i Ringerike 

kommune. Landskapet preges av slake og langstrakte høydedrag og åkre med spredte 

bergknauser og noe randvegetasjon. Undergrunnen består av silt og relativt kompakt 

leire. 

 

Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell flateavdekking. Totalt ble et område på 

ca 460 m2. Ni påviste røyser og lag ble snittet med maskin og undersøkt. De tre 

lokalitetene anses som fullstendig undersøkt. 

110424: Det ble fort klart at de registrerte nedgravningene ikke representerte 

forhistoriske graver. Alle strukturene ble avskrevet som moderne eller som resultater 

av naturprosesser. 

110427: Tre registrerte rydningsrøyser ble avskrevet som moderne. Muligens er alle 

røysene rester av bygningskonstruksjoner fra nyere tid. 

110425: Undersøkelsen viste at de overlagrede jordmassene og røysene ikke direkte 

kan settes i forbindelse med åkerflater. Stratigrafi, sammenholdt med analyser av 

jordmikromorologi, pollen og makrofossiler, viser en naturlig lagdannelse som følge 

av erosjon og stillestående vann i terrengforsenkninger. Radiologiske dateringer viser 

at lagdannelsen forgikk i yngre jernalder. Det er uklart om steinsamlingen 

representerer rydningsrøyser eller igjenfylling av et fuktig område. 

 

Selv om strukturene ikke kunne knyttes til en bevart åkerflate, viser undersøkelsen at 

det har vært dyrket rug og bygg i nærområdet. Annet antropogent materiale i 

erosjonsmassene indikerer likeledes nærhet til et samtidig bosetningsområde. Dette er 

derimot ikke lokalisert i de undersøkte områdene. 
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11. VEDLEGG 

11.1 TILVEKSTTEKST 

C58288/1-8  

Mulige dyrkningsspor fra jernalder fra NEDRE LUNDESGAARD/ ØVRE 

LUNDESGAARD av LUNDESGAARDEN (148/1,2), RINGERIKE K., BUSKERUD. 

  

1) Prøve, kull fra mulig dyrkningslag S107. Vekt: 3,0 g. Prøven er vedartsbestemt til bjørk 

(2,1 g) og furu (0,9 g) og datert på bjørk til 1130 ± 30 bp, calAD 885-970.  

2) Prøve, kull fra røys S108. Vekt: 3,1 g.  

3) Prøve, kull fra røys S109. Vekt: 3,8 g.  

4) Prøve, makrofossil fra mulig dyrkningslag S107, Lag 2. Det ble ikke påvist makrofossiler.  

5) Prøve, makrofossil, fra røys S108.  

6) Prøve, makrofossil, fra røys S109.  

7) Prøve, pollen fra mulig dyrkningslag S107, Lag 1-4. Prøven er forbrukt ved analyse. 

8) Prøve, jordmikromorfologi fra mulig dyrkningslag S107, Lag 1-4. Prøven er forbrukt ved 

analyse. 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning i forbindelse med etablering av ny Riksvei 7. 

Kulturhistorisk museum undersøkte i 2012 et mulig fossilt dyrkningslag ved Sokna i 

Ringerike kommune. Landskapet preges av slake og langstrakte høydedrag og åkre med 

spredte bergknauser. Lokalitetene ligger i åkerland og gårdsnære områder med 

randvegetasjon. Undergrunnen består av silt og relativt kompakt leire. Undersøkelsen ble 

gjennomført ved maskinell flateavdekking. Foruten et mulig dyrkningslag, bevart i beskjeden 

utstrekning, ble det påvist to røyser med uklar funksjon og alder. Det ble tatt ut en ny 

kullprøve, samt pollen-, makrofossil- og mikromorfologiske prøver av det mulige 

dyrkningslaget, som er dannet i yngre jernalder. Kullprøven er vedartsbestemt av 

statsstipendiat Helge I. Høeg. 14C-datering er utført ved Tandemlaboratoriet i Uppsala. 

Makrofossiler og pollen er analysert av Annine S. A. Moltsen. Mikromofologiske analyser er 

utført av Richard Macphail, UCL. 

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger 120 m N for Brekkebygdveien, 15 m S for 

Bergensbanen og 275 m NV for hovedbygningen på Nedre Lundesgård.  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6689711, Ø: 218473.  

LokalitetsID: 110425. 

Katalogisert av: Toini Norrgren Thommessen.  

Litteratur: Thommessen & Gaut 2013: Rapport arkeologisk utgravning: Bosetningsspor/ 

dyrkingsspor. Lundesgårdene 148/1 og 148/2, Ringerike kommune, Buskerud. Topografisk 

arkiv, Kulturhistorisk museum. 
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11.2 STRUKTURLISTE 

Strukturnr. Type Snittet Datering 

S101 Steinsetting/røys Ja Nyere tid 

S102 Kullflekker Nei Nyere tid 

S103 Steinsetting/røys Ja Nyere tid 

S104 Røys Ja Nyere tid 

S105 Røys Ja Nyere tid 

S106 Røys Ja Nyere tid 

S107 Mulig dyrkningslag Ja 1130 ±30 BP 

S108 Røys Ja  

S109 Røys Ja  

 

 

11.3. LISTE OVER NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

KULLPRØVER 
Prøvenr. Kontekst Cnr. NTNU 

Lab.nr. 

Vekt Treslag Kommentar 14C-dat. Kalibrert 

KP1 S107 C58288/1 Ua-45538 0,9 g 
2,1 g 

Pinus 
Betula 

Lag 2, mulig 
dyrkningslag 

1130 ± 30 bp CalAD885-
970 

KP2 S108 C58288/2  3,1 g  Stor røys   

KP3 S109 C58288/3  3,8 g  Liten røys   

 

 

ANDRE PRØVER  
Prøvenr

. 

Type C-nr. Kontekst

nr 

Konteksttype Tegning Kommentar 

PM1 Makrofossil C58288/4 S107 Mulig dyrkningslag 3 Fra lag 2 

PM2 Makrofossil C58288/5 S108 Røys 4 Fra lag 1 

PM3 Makrofossil C58288/6 S109 Røys 2 Fra lag 1 

PP1-4 Pollenserie C58288/7 S107 Mulig dyrkningslag 3 Fra lag 1-4 

PX1 Mikromorf C58288/8 S107 Mulig dyrkningslag 3 Jordprofil fra lag 

1-4 

 

 

11.4. TEGNINGER 

1. ID110425, S107 mulig dyrkningslag, profil 

2. ID110425, S108 og S109 røyser, plan 

3. Plantegning ID110424  

4. Plantegning ID110427 
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ID110425, PROFIL S107 MULIG DYRKNINGSLAG 

 
 

Lag 1: 10-12 cm. Lys gråbrun, homogen og relativt seig, kompakt humøs silt med noe grus (Ø = 0,5-3 cm) og få kullfragmenter. 

Lag 2 (mulig dyrkningslag): (< 10 cm) Gråbrunt lag av sandig, trekullspettet silt. Stedvise sjiktninger av trekull (< 2 cm). 

Lag 3 (utvasket dyrkningslag): Lys gråbrun silt med enkelte trekullfragmenter (som Lag 2, men mer sandig og porøst). 

Lag 4 (undergrunn): Lys grågul, kompakt leire. 
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ID110425, PLANTEGNING S108 OG S109 
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ID110424, PLANTEGNING                 ID110427, PLANTEGNING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartgrunnlaget Statens 

kartverk: 

Tillatelsesnummer 

NE12000-150408SAS. 

Produsert 6.7.2012 av 

Magne Samdal. 
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11.5. FOTOLISTE 

Foto nr. Motiv Strukturnr. 
Sett 
mot Fotograf Dato 

Cf34542_001.JPG Røys før utgraving 101 Ø TT 18.06.2012 

Cf34542_002.JPG Røys før utgraving 101 V TT 18.06.2012 

Cf34542_003.JPG Dyrkningslag, profil med mikromorf 107 SØ TT 26.06.2012 

Cf34542_004.JPG Arbeidsbilde, Kristine Ledsten  101 S TT 19.06.2012 

Cf34542_005.JPG Røys avdekket, plan 101 SØ TT 19.06.2012 

Cf34542_006.JPG Røys avdekket, plan 101 SØ TT 19.06.2012 

Cf34542_007.JPG S101-3, arbeidsbilde, Kristine Ledsten 101, 102, 103 S TT 19.06.2012 

Cf34542_008.JPG Røys avdekket, plan 103 SØ TT 19.06.2012 

Cf34542_009.JPG Røys avdekket, plan 103 SØ TT 19.06.2012 

Cf34542_010.JPG Røys og bekkefar, plan 102 og 103 NV TT 19.06.2012 

Cf34542_011.JPG Røys før opprensing 104 V TT 19.06.2012 

Cf34542_012.JPG Røys før opprensing 105 N TT 19.06.2012 

Cf34542_013.JPG Røys før opprensing 105 NØ TT 19.06.2012 

Cf34542_014.JPG Røys før opprensing 105 NØ TT 19.06.2012 

Cf34542_015.JPG Røys før opprensing 106 N TT 19.06.2012 

Cf34542_016.JPG Røys før opprensing 106 NØ TT 19.06.2012 

Cf34542_017.JPG Røys før opprensing 106 NV TT 19.06.2012 

Cf34542_018.JPG Oversikt, område med røyser 104-106 NØ TT 19.06.2012 

Cf34542_019.JPG Oversikt, område med røyser 104-106 NV TT 19.06.2012 

Cf34542_020.JPG Landskapet sett fra Lundesgården 
 

NØ TT 19.06.2012 

Cf34542_021.JPG Landskapet sett fra Lundesgården 
 

SØ TT 19.06.2012 

Cf34542_022.JPG Landskapet sett fra Lundesgården 
 

S TT 19.06.2012 

Cf34542_023.JPG Landskapet sett fra Lundesgården 
 

S TT 19.06.2012 

Cf34542_024.JPG Lundesgården Nedre 
 

NØ TT 19.06.2012 

Cf34542_025.JPG Lundesgården Nedre 
 

NØ TT 19.06.2012 

Cf34542_026.JPG Arbeidsbilde, Kristine Ledsten 101 NØ TT 19.06.2012 

Cf34542_027.JPG Arbeidsbilde, Kristine Ledsten 101 NØ TT 19.06.2012 

Cf34542_028.JPG Arbeidsbilde, Kristine Ledsten 101 N TT 19.06.2012 

Cf34542_030.JPG Røys, profil 101 Ø TT 19.06.2012 

Cf34542_031.JPG Omr. ID110425 før utgraving 107, 108, 109 V TT 20.06.2012 

Cf34542_032.JPG Omr. ID 110425 før utgraving 107, 108, 109 N TT 20.06.2012 

Cf34542_033.JPG Røys og dyrkn.lag, opprensing 107, 108 Ø TT 20.06.2012 

Cf34542_034.JPG Røys og dyrkn.lag, opprensing 107, 108 SØ TT 20.06.2012 

Cf34542_035.JPG Røys med syllstein i bakgrunnen 104 V TT 20.06.2012 

Cf34542_036.JPG Røys,anleggsområdet i bakgrunnen 106 NV TT 20.06.2012 

Cf34542_037.JPG Røys opprenset 105 SØ TT 21.06.2012 

Cf34542_038.JPG Røys opprenset 105 NV TT 21.06.2012 

Cf34542_039.JPG Røys opprenset 106 NV TT 21.06.2012 

Cf34542_040.JPG Røys opprenset 106 NV TT 21.06.2012 

Cf34542_041.JPG Røys opprenset 106 SØ TT 21.06.2012 

Cf34542_042.JPG Røys opprenset 106 SØ TT 21.06.2012 
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Cf34542_043.JPG Røys opprenset 104 SV TT 21.06.2012 

Cf34542_044.JPG Røys opprenset 104 SV TT 21.06.2012 

Cf34542_045.JPG Oversikt, røyser 105, 106 NV TT 21.06.2012 

Cf34542_046.JPG Oversikt, røyser 104 Ø TT 21.06.2012 

Cf34542_047.JPG Oversikt, røyser 104 Ø TT 21.06.2012 

Cf34542_048.JPG Oversikt, dyrkingslag og røyser 107, 108, 109 SØ TT 21.06.2012 

Cf34542_049.JPG Røys, plan 108 SØ TT 21.06.2012 

Cf34542_050.JPG Røyser, plan 108, 109 SSØ TT 21.06.2012 

Cf34542_051.JPG Røys, plan 109 SSØ TT 21.06.2012 

Cf34542_052.JPG Røys, plan 109 SSØ TT 21.06.2012 

Cf34542_053.JPG Oversikt, ID 110425 etter avdekking 107-109 N TT 21.06.2012 

Cf34542_054.JPG Oversikt, omr. ID 110427 104-106 SØ TT 21.06.2012 

Cf34542_055.JPG Oversikt, omr. ID 110427 104-106 SØ TT 21.06.2012 

Cf34542_056.JPG Røys, profil 103 SØ TT 22.06.2012 

Cf34542_057.JPG Røys, profil 103 SØ TT 22.06.2012 

Cf34542_058.JPG Røys, profil 103 SØ TT 22.06.2012 

Cf34542_059.JPG Dyrkningslag, profil 107 SSØ TT 22.06.2012 

Cf34542_060.JPG Dyrkningslag, profil 107 SSØ TT 22.06.2012 

Cf34542_061.JPG Dyrkningslag, profil i Ø 107 SSØ TT 22.06.2012 

Cf34542_062.JPG Røys, profil 108 SSØ TT 22.06.2012 

Cf34542_063.JPG Røys, profil 108 SSØ TT 22.06.2012 

Cf34542_064.JPG Røys, profil 109 SSØ TT 22.06.2012 

Cf34542_065.JPG Røys, profil 109 SSØ TT 22.06.2012 

Cf34542_066.JPG Dyrkningslag og røyser, profil 107, 108, 109 SSØ TT 22.06.2012 

Cf34542_067.JPG Dyrkningslag og røyser, profil 107, 108, 109 SSØ TT 22.06.2012 

Cf34542_068.JPG Regnvann i sjakt, utrast profil 107, 108, 109 SØ TT 25.06.2012 

Cf34542_069.JPG Regnvann i sjakt, utrast profil 108 Ø TT 25.06.2012 

Cf34542_070.JPG Arbeidsbilde, Kristine Ledsten 107 V TT 25.06.2012 

Cf34542_071.JPG Pollenserie, dyrkningslag 107 SØ TT 25.06.2012 

Cf34542_072.JPG Arbeidsbilde, Kristine Ledsten 107 SØ TT 25.06.2012 

Cf34542_073.JPG Dyrkningslag, profil med mikromorf 107 SØ TT 26.06.2012 
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11.6. ANALYSERESULTATER 

 

11.6.1 ENKEL VEDARTSANALYSE 
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11.6.2 MAKROFOSSIL- OG POLLENANALYSE 
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11.6.3 DATERINGSRAPPORT 
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11.6.4 MIKROMORFOLOGISKE ANALYSER 
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