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SAMMENDRAG 
I mai og juni 2012 ble det undersøkt bosetningsspor og hulvei på gårdene Østre Nitberg, 33/31, og Vestre Nitberg, 

34/17. Til sammen ble ca. 3350 m
2
 flateavdekket på de sørvendte leirjordene med utsikt mot Nitelva, fordelt på ni 

områder av varierende størrelse, tilhørende tre hovedlokaliteter. Lok. 1 lå på toppen av åsen, og hadde den største 

konsentrasjonen av kulturminner. De 88 anleggene inkluderte stolpehull, groper og kokegroper, i tillegg til en mulig 

smiegrop. En tydelig stolpekonsentrasjon indikerer at det har stått et hus på lokaliteten, trolig et treskipet langhus, men 

det var dessverre ikke mulig å skille ut klare stolpepar. En sjakt ble lagt fra lok. 1 og ned den sørlige skråningen, der det 

ble dokumentert tykke dyrkningslag. På lok. 2 og 3 ble det funnet et begrenset antall kulturminner, 26 anlegg, primært 

kokegroper og groper, samt dyrkningslag og/eller avsatte lag. Hulveien ble undersøkt gjennom to snitt, men var ikke 

mulig å datere gjennom kull eller funn. Hulveien lå i et skogholt vest i planområdet, der terrenget hellet mot SV. 

Det ble utført 13 radiologiske dateringer på kull. På lok. 1 har det vært mest aktivitet i vikingtid, representert ved groper 

og kokegroper. Det er også spredte dateringer fra folkevandringstid, bronsealder og steinalder, men kontekstene her kan 

diskuteres. På lok. 2 og 3 ble det gjort dateringer til eldre jernalder og eldre bronsealder. Det ble analysert sju 

makrofossilprøver og en pollenserie à tre prøver, men uten at resultater bidro til å belyse problemstillingene. De fire 

analyserte jordmikromorfologiske prøvene påviste trolige dyrkingslag i to profiler, og vannavsatte lag i en grop som kan 

ha vært brukt til leireuttak, eventuelt som brønn. Det ble funnet noe brent bein, brent leire, flint og slagg. Den eneste 

strukturen med omfattende funn var den mulige smiegropen A252, med store mengder slagg og andre funn relatert til 

smievirksomhet. 

Det har trolig vært bosetning på lok. 1 eller i umiddelbar nærhet i flere omganger, og trolig i folkevandringstid og 

vikingtid. Ellers har flaten, i likhet med lok. 2 og 3, hatt sporadiske besøk og aktiviteter. Det var ikke mulig å datere 

hulveien, men basert på geografiske forhold er det godt mulig at den var i bruk allerede i forhistorisk tid. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

ØSTRE NITBERG, 33/31 OG VESTRE NITBERG, 34/17, 
SKEDSMO KOMMUNE, AKERSHUS 

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Utgravningen ble utført som følge av ny reguleringsplan for Nitberg, som legger til rette for 

oppføring av boliger med tilhørende adkomstveier og felles grøntområder. Planområdet ble 

registrert av Akershus fylkeskommune i oktober-november 2006 med en kombinasjon av maskinell 

sjakting og overflatesøk (Johansson 2007). Kulturminnene som ble funnet var konsentrert i mindre 

områder, hvorfra fylkeskommunen skilte ut fem lokaliteter. Fire av dem omfattet boplasspor og 

kokegroper (id 102427, id 104001, id 102742, id 102747) mens den siste var en hulvei (id 102749). 

Fem strukturer ble radiologisk datert, med resultater fra førromersk jernalder til vikingtid. 

Kulturminnene ble dispensasjonsbehandlet i 2007. Reguleringsplanen ble vedtatt samme år, men 

realisering av denne strakk ut i tid. Riksantikvaren fattet vedtak om undersøkelsens omfang og 

kostnader i brev av 6. august 2010, mens utgravningen ble utført i mai/juni 2012. 

2 DELTAGERE, TIDSROM 
Navn Stilling Periode Dagsverk 

Camilla Cecilie Wenn (CCW) Feltleder 29.5.-29.6. 24 

Håvard Hegdal (HH) Feltassistent 29.5.-29.6. 24 

Carl Martin Kvisle Kirkeby (CMKK) Feltassistent 4.6.-29.6. 20 

Anders Hagen Gravemaskinfører 29.5., 4.-5.6. 3 

Henrik Norman Finstad Gravemaskinfører 29.5.-1.6. 4 

Marius Fladeby Gravemaskinfører 6.-21.6., 27.6. 13 

Steinar Kristensen GIS-innmåler 1.6. 1 

Magne Samdal GIS-innmåler 8.6., 20.6. 2 

Rune Høiby Metallsøker 25.6. 1 

Grethe B. Bukkemoen Prosjektleder 19.6.  

Tabell 1: Oversikt over feltpersonell. 
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Figur 1: Oversikt over lokalitetenes plassering geografisk. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000-150408SAS. Produsert 18.6.2013 MS. 
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3 FORMIDLING 
Det ble ikke foretatt organisert formidling, men tilfeldig besøkende ble vist rundt på området. 

Feltteamet fra Skedsmo kirke kom på besøk 12. juni, med Lars Søgaard Sørensen, Carine 

Eymundsson, Aksel Haavik, Øystein Prytz og Hakim Moradi. 

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 
Planområdet lå på Kjeller (figur 1), og var sør- til vestvendt med gode solforhold. Det strakk seg fra 

Elvengveien i øst til Vestre Nitberg, 34/21 i vest, og var delt av Holtveien, som antas å være et 

gammelt veifar fra Nitelva mot Skedsmokorset og den markerte oldtidsveien Farseggen. 

Planområdet omfattet om lag 150 000 m
2
, primært dyrket mark, med unntak av et skogholt lengst 

vest. Undergrunnen besto for det meste av kompakt grå til gul leire, med unntak av i skogholtet, der 

det var sand og småstein. 

 
Figur 2: Lok. 1 med utsikt mot Nitelva, før utgravning (Cf34562_004, mot S). 

Fra høyden med Nitberggårdene er det utsikt nordover mot Skedsmo kirke, og sørover mot Nitelva 

og Kjeller flyplass, Lillestrøm, våtmarksområdene ved Songa, Skjetten og Rælingsåsen (figur 2). 

Lok. 1 ligger på den høyeste flaten i terrenget øst for Holtveien, rett vest for bygningene på Nitberg 

østre, med lok. 2 og 3 i skråningene nedenfor gården. Hulveien på lok. 5 lå i skogholtet umiddelbart 

vest for jordene på nedsiden av Nitberg vestre. 

Gårdsnavnet Nitberg opptrer første gang i en skriftlig kilde fra 1395, og stammer fra navnet på 

elven som renner sør for gårdene, Nitja (Johansson 2007, med ref.). På tross av gårdenes markante 

beliggenhet i landskapet med god utsikt, som skulle kunne antyde en viss betydning i forhistorien, 

er det gjort få forhistoriske funn på gårdene. Ca. 150-200 m nord for planområdet er det registrert 

tre gravhauger (id 22127, id 31991). I tillegg er det funnet en neolittisk skafthulløks på Nitberg. 
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Figur 3: Lokalitetene og deres plassering i terrenget. De heltrukne linjene viser avgrensningene jf. Askeladden. 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 24.6.2013 MS. 
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5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 
5.1 PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 
Sett fra et helhetlig perspektiv var det fokus på å finne ut om de påviste strukturene kunne settes i 

sammenheng med hverandre. I tillegg kom en rekke problemstillinger knyttet til de enkelte 

lokalitetene (Martens 2010). Lok. 1 var på grunn av den forholdsvis store strukturtettheten 

prioritert, med følgende problemstillinger: 

 Om det kunne påvises hus 

 I tilfelle hus, hva slags hus, eventuelle rom- og/eller funksjonsinndelinger 

 Om det var mulig å avgrense hustun, og hvilke funksjoner som har foregått på tunet 

 Om kulturlaget (F15) kunne knyttes til bebyggelsen og hva det representerte 

 Datering av bebyggelsen 

 

Viktige problemstillinger for veifaret var: 

 Hvordan veien var konstruert 

 Ønskelig å lage terrengmodell 

 Datering, og om den kunne knyttes til andre forhistoriske kulturminner i området 

 

De øvrige lokalitetene skulle undersøkes med tanke på tidsdybde i og intensiteten og arten av 

bruken av landskapet, nærmere spesifisert: 

 Hva slags kulturminner det var snakk om 

 Kulturminnenes datering 

 Om kulturminnene kunne knyttes til bosetning i området 

 Om det kunnet påvises dyrkningsspor, og eventuell datering av disse 

 

I forkant av undersøkelsen ble det besluttet å totalavdekke lok. 1, samt å legge en sjakt fra lok. 1 

ned skråningen i sørvest for å undersøke mulige dyrkningsspor. Videre ble det åpnet små områder 

rundt alle de registrerte strukturene på lok. 2 og 3 for å undersøke strukturene, og avklare om de var 

isolerte eller del av større områder med kulturminner. Ettersom den enkeltliggende kokegropen på 

lok. 4 ble datert av Akershus fylkeskommune, skulle ikke denne lokaliteten åpnes på ny. Veifaret 

skulle om mulig undersøkes ved en terrengmodell, forutsatt at det var mulig å gjøre gode nok 

innmålinger i tett skog. Videre skulle det legges to snitt gjennom veiløpet for å dokumentere 

hvordan veien var konstruert. 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE 
Lokalitetene ble undersøkt ved maskinell flateavdekking, der matjordlaget ble fjernet med en 

gravemaskin med flatt skjær for å komme ned til undergrunnen (se Løken, Pilø & Hemdorff 1996). 

To arkeologer fulgte gravemaskinen og renset de avdekkete områdene med krafse. Videre ble det 

lagt en sjakt på ca. 100 m sørover fra lok. 1, for om mulig å dokumentere dyrkningslag. 

Vegetasjonen i og rundt veifaret på lok. 5 ble fjernet i et strekk på ca. 20 m. Det viste seg å ikke 

være hensiktsmessig å lage terrengmodell, men det ble lagt to snitt med gravemaskin gjennom 

veifaret. Hele veifaret ble beskrevet i den lengden det var erkjennbart. Det ble gått med metallsøker 

på alle lokaliteter og i matjordhaugene. 

Det ble undersøkt fire lokaliteter jf. Fylkeskommunens registrering, hvorav to ble åpnet som flere 

mindre felter (figur 3, tabell 2). Anleggene som fremkom ved flateavdekkingen ble merket med 

fortløpende nummerering (101-), og deretter digitalt innmålt. I felt ble den «gamle» tradisjonen med 

å kode strukturene S- fulgt. Innmålinger og kartbearbeiding har blitt gjort i intrasis, som derimot 

bruker A- som primærkode. I denne rapporten har det så langt det har vært mulig blitt benyttet A-

koding. Begge kodinger forekommer imidlertid, blant annet er det S-nummere som ligger i 
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fotobasen og som følger prøveutsendelser og -resultater, da dette ble gjort før videre bearbeiding av 

strukturene i intrasis. Numrene er uansett de samme, slik at A252 tilsvarer S252, og så videre. 

Et representativt utvalg ble undersøkt. De ble renset, fotografert og tegnet i plan, for deretter å 

snittes. Dersom de ble avskrevet etter snitting, ble profilet kun fotografert, om de var reelle 

strukturer ble de dokumentert med foto og tegning i profil, og det ble tatt ut prøver. To større groper 

(A161, A164) ble pga. tidsmangel ikke renset opp, og kun dokumentert med innmåling og foto i 

plan og maskinsnittet, mens de også ble tegnet i profil. 

Lokalitet AskeladdenID Gård/bruk Museumsnr. Anleggsnr. 

Lok. 1 id102427 Østre Nitberg, 33/31 C58306 A101-A219, A246, A252, A255 

Lok. 2A-B id104001 Østre Nitberg, 33/31 C58307 A220-A228, A241-A245 

Lok. 3A-F id102742 Østre Nitberg, 33/31 C58307 A229-A240, A247-A251 

Lok. 5 id102749 Vestre Nitberg, 34/17 C58308 A253-A254 

Tabell 2: Oversikt over lokalitetsbetegnelser, ID, gård/bruk og museumsnummerfordeling. 

Lag eller mulige lag i form av fyllskiller mellom matjord og undergrunn ble dokumentert i 

profilbenker, til sammen fire stykker på lok. 1 og 3c, C2001-C2004. Videre ble hulveien på lok. 5 

dokumentert med to profilsjakter, C2007-C2008. Utstrekningen av lagene dokumentert i profilene 

er ikke kjent, og i kartmaterialet er de geografisk definert som linjer der de ble observert i profilene, 

selv om de har hatt langt større utbredelse. Profil C2003 ble ikke renset og dokumentert i sin helhet, 

i stedet ble ni utsnitt på 0,5-1,0 m bredde i den nedre delen renset opp og tegnet i 1:20, og det ble 

tatt prøver fra de to mest illustrative utsnittene. Utsnittene ble gitt betegnelsen C1-C9, fra sør mot 

nord. Resten av profilet ble skisset opp i 1:50. Et utvalg av strukturene ble rentegnet under 

etterarbeidet av CCW. I tegningslisten (vedlegg 11.4) står det oppført hvem som har utført 

originaldokumentasjonen. 

Det ble gjort innmålinger tre dager, med forskjellig måleutstyr. Det ble brukt en Trimble R6 GPS 

med CPOS-nøyaktighet og en Leica 1100 totalstasjon (TPS) med RCS1100 fjernstyring ved 

innmåling på den enkelte lokalitet. Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at 

målepunktene lagres som Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de 

konvertert til Intrasis RAW-format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. 

Eksport skjer via kabel fra målebok til PCDataflyten 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. Videre bearbeiding, analyse og publisering ble gjennomført i Intrasis 

(Explorer 2.1/Analysis 1.2) og ESRIs ArcMap 10. Dokumentasjonssystemet Intrasis ble brukt til 

behandling og analyse av innmålte enheter i felt. 

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 ble utført av Magne Samdal og Steinar Kristensen, Kulturhistorisk museum; 

kartbearbeiding ble utført av Camilla Cecilie Wenn. 

Det tatt ut kullprøve fra alle snittete kokegroper, med merking KP- (fortløpende nummerering). Fra 

øvrige strukturer ble det tatt ut makrofossilprøver av et utvalg, merket MP- (fortløpende 

nummerering), og kull til kullprøver ble plukket ut etter flottering. Funn og prøver fra lokaliteten 

har museumsnummer C58306-8, mens fotodokumentasjonen er lagret i Universitetsmuseenes 

fotodatabase under fotonummer Cf34562. 
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5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Undersøkelsen ble til en viss grad styrt av jordmengdene. Lok. 1 ble avdekket i flere omganger, i 

påvente av avklaring på lokalitetsavgrensningen. Innimellom begynte feltpersonellet utgravningen 

av strukturer mens gravemaskinen flyttet jord. Sjaktingen i den sørlige forlengelsen av lok. 1 ble 

foretatt umiddelbart påfølgende avdekkingen av flaten. Dette arbeidet tok drøyt 10 dager til 

sammen. Deretter ble lok. 2 og lok. 3 avdekket i små porsjoner, som gjorde at det ikke var 

nødvendig å flytte jord mer enn en gang. Dette arbeidet tok ca. 6 dager. Til slutt ble hulveien renset 

for vegetasjon i et begrenset område, og snittet med maskin. De første dagene gikk to personer med 

maskinen, men etter hvert ble dette innskrenket til en person, da det viste seg å være mer effektivt. 

Øvrig personell snittet strukturer mens avdekkingen pågikk. Ca. tre dager med tre personer ble 

brukt på snitting og dokumentasjon av lok. 2 og 3, mens en person brukte en dag på veifaret. Nedre 

del av profil C2003 ble av nødvendighet (se 5.4) dokumentert på en halv dag av to personer, for så å 

bli gjenfylt umiddelbart, mens det tok ytterligere 1,5 dag for en person å dokumentere resten av 

profilet. 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 
Utgravning i leire er alltid utfordrende. Vanlige problemer er at leiren er så hard og kompakt at det 

er vanskelig å avdekke på riktig nivå, det er tungt å snitte, tidkrevende å holde høy standard for rette 

og jevne flater ved opprensing og profiler, vanskelig å skille strukturer fra undergrunn, med mer. 

Videre drenerer leire dårlig, slik at det blir dammer og gjørme ved regn. Ved manglende regn 

stivner grunnen og blir beinhard. I flere av strukturene var det tydelig at leiren hadde sprukket opp i 

fortiden, og sprekkene var fylt igjen med annet fyll, både i selve strukturen og i undergrunn ved 

siden av og under strukturene. Dette skapte tolkningsmessige utfordringer for strukturenes form og 

størrelse. 

De store høydeforskjellene har trolig vært medvirkende årsak til at flere av de åpnete områdene 

hadde tykke lag, både moderne avsetninger, og trolig fossile dyrkningslag. Avdekking når 

undergrunnen ligger dypt er for det første tidkrevende, da det i alle stadier er mer jord å flytte. I 

sjakten på lok. 1 stod vi overfor et mer alvorlig problem. Da profilet nådde 1 m dybde måtte vi til 

med merking av sjakten, og vi holdt oversikt med dybden videre. Det ble raskt besluttet å utvide 

sjakten mot vest og legge trinn langs siden så det skulle være mulig å rømme dersom profilbenken 

langs østsiden skulle vise tegn til å svikte. Da profilet nådde 2 m dybde ble det i samråd med 

prosjektleder besluttet å ikke grave dypere med maskin, da vi ikke hadde utstyr til sikring, og en 

eventuell sikring med props langs profilbenken uansett ville ha vært av tvilsom verdi om leiren 

skulle rase ut. En liten håndgravd sjakt ble lagt i utsnitt C2 for å nå undergrunn, og profilsnittene ble 

hurtigdokumentert og prøver uttatt, slik at maskinføreren kunne fylle igjen den dype delen av 

sjakten umiddelbart. Ettersom dette skjedde en fredag, ble det vurdert å være uholdbart å la en så 

dyp sjakt stå åpen over helgen i et område der det bodde flere barnefamilier. 

Særlig lok. 1 var preget av moderne forstyrrelser. I tillegg til flere dreneringsgrøfter både på flaten 

og i skråningen, var det to tydelig moderne groper med svært humøst fyll, flis, glass og tegl i. Den 

største (stiplet inn på figurene 4 og 11) er trolig restene av et ishus som var i bruk frem til midten av 

forrige århundre, i følge grunneier på Nitberg vestre. Av den grunn ble muligheten for at også andre 

anlegg var moderne holdt åpen. 



Gnr. 33, 34, Skedsmo kommune  Saksnr. 2010/9044 

 

  

 14 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 
Figur 4: Oversikt over lok. 1 med nummererte snitt/profiler. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000-150408SAS. Produsert 24.6.2013 MS. 
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6 UTGRAVNINGSRESULTATER 
Det var stor variasjon i strukturtettheten på lokalitetene (tabell 3). Lok. 1 og lok. 2B var de eneste 

der det syntes å ha vært mer omfattende aktivitet på et mer avgrenset område. Drøyt 60 % av 

anleggene ble snittet, noe mer på lok. 1 enn på de øvrige lokalitetene. 

 

Lok. 
Avdekket 
areal i m

2
 

Stolpehull Grop Kokegrop Smiegrop Lag Veifar Avskrevet Sum 

1 2274/1980 55 (25) 27 (18) 5 (5) 1 (1) 16 (16)  17 (15) 121 (80) 

2A 116  1 
 

 
 

 1 2 

2B 548 5 (2) 6 (1) 1 (1)  
 

  12 (4) 

3A 91  
 

1  
 

  1 

3B 94  1 
 

 
 

 1 2 

3C 215 1 1 1 (1)  3 (3)  3 (1) 9 (5) 

3D 59  
  

 
 

 1 1 

3E 116  1 1 (1)  
 

  2 (1) 

3F 131  
 

1 (1)  
 

 1 2 (1) 

5 -  
  

 2 (2) (1)  2 (2) 

Sum 3644/3350 61 (27) 37 (19) 10 (9) 1 (1) 21 (21) (1) 24 (16) 154 (94) 

Tabell 3: Avdekket areal og anleggskategorier fordelt på lokaliteter. For lok. 1 er det oppgitt areal med og uten sjakten 

for profil C2003. Antall snittete anlegg i parentes. 

I det følgende er det gjort tentative skiller mellom stolpehull og groper på følgende grunnlag: 

Dersom anlegget har antydning til stolpeavtrykk og/eller skoningsstein, defineres det som 

stolpehull. Andre nedgravninger uten fysiske skilletegn defineres som mulige stolpehull når de er 

mindre enn ca. 60 cm, og som groper når de er større enn ca. 60 cm. Dette er på ingen måte et 

absolutt skille, stolpehull kan være større og groper mindre, men gjøres for å få et inntrykk av hvor 

det kan ha vært mulige hus, og for å visualisere hvor det finnes større og mindre nedgravninger.  

Et utvalg av de undersøkte strukturene blir presentert under. Alle kart og tegninger som er 

forminsket i rapportteksten, finnes i helsideversjon i vedlegg 11.7. 

 
Figur 5: Nordlig del av hovedflaten, lok. 1, med mulige hustomter markert ut. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 24.6.2013 MS. 
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6.1 LOK. 1 (ID102427) 
Lok. 1 bestod av varierte bosetningsspor, med moderne forstyrrelser i form av dreneringsgrøfter og 

groper (figur 4). Hoveddelen lå på en flate mellom Nitberggårdene, i tillegg ble det lagt en sjakt ned 

den sydvendte skråningen. 

6.1.1 SMIEGROP 

A252 var en grop med kompleks stratigrafi, forslagsvis tolket som smiegrop på grunn av 

gjenstandsfunnene (figur 5, 11). Gropen var ujevnt oval i plan, med tilnærmet flat bunn. Sidene var 

slakt konkave i toppen, før de gikk ganske steilt ned mot bunnen. Da gropen har blitt revurdert og 

omtolket etter feltfasen, vil det i beskrivelsen under henvises både til nåværende lagnummerering, 

og til numrene på originaldokumentasjonen. I bunnen var det flere forholdsvis like fyllskift med lite 

humus og kull (tidl. lag 2, 3, 6, 7, 11 samlet som lag 7), som trolig enten er en form for 

konstruksjon, eller at det har rast inn undergrunn da gropen ble gravd. Over disse lå et kullag på ca. 

10  cm (lag 6), som trolig tilhører gropens første bruksfase. Det var svært kullholdig, men mest i 

form av kullstøv, det var forholdsvis lite kullbiter bevart. Over dette lå lag 5 (nedre del av 

opprinnelig lag 5), som bestod av grå leire med enkelte lysere spetter; litt humus, en god del trekull 

og brent leire iblandet, samt enkelte stein. Laget var trolig et fyllag mellom bruksfaser. Over dette lå 

flere fyllskifter, noe sporadiske, andre mer massive, med varierende mengder humus, varmepåvirket 

leire, sand og kull iblandet leiren (tidl. lag 4, 7, 8, 9, nå samlet i lag 4), etterfulgt av et nytt sjikt som 

liknet lag 5, men var noe mørkere og mer kullholdig (lag 2, tilsvarer tidligere øvre del av lag 5). En 

lomme med noe mer kullholdig fyll (lag 3) lå i lag 2. I toppen lå ytterligere et kullag (lag 1), som 

tolkes som en mulig sen bruksfase. 

 

 
 
 

 

  

 

Figur 6: Smiegrop A252, plan og profil (Cf34562_247, mot Ø, Cf34562_264, mot SSØ; Cf34562_380). 

Det ble funnet en del slagg spredt i strukturen, inkludert en mulig bunnskolle, glødeskall (el. 

hammerskall) og slaggperler, samt ett fragment brent bein. Bunnskollen er svært heterogen i 

sammensetning, og antas å stamme fra primær smieproduksjon. 

Det ble analysert to makrofossilprøver fra gropen. I prøvene var det store konsentrasjoner med 

skarpkantet trekull, noe som tyder på lite mekanisk slit. Dette tyder på at kullet enten har blitt brent 

i gropen, eller blitt kastet i gropen umiddelbart etter brenning. Prøvene inneholdt videre en god del 
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fragmenter av grannåler, og det er trolig at nålene stammer fra greiner som har blitt brent i gropen. 

Det kan dreie seg om vanlig brensel, men det vil også ha kunnet blitt brukt for eksempel til røyking 

i gropen. I gropen var det også enkelte klumper med brent amorft organisk materiale, som kan være 

brent fett eller forkullet harpiks. Prøvene fra gropen fulgte dessverre ikke lagskillene, slik at hver av 

de to prøvene representerer flere lag. Moltsen uttrykker i sin analyse (se 11.6.3 nedenfor) at 

beskrivelser av brent leire tyder på at det dreier seg om en ovnskappe, og at strukturen minner om 

en åttetallsformet grop, som ofte er ovn. Imidlertid inneholdt begge prøvene materiale fra lag med 

brent leire, men denne var (i likhet med ellers på feltet) i stor grad så dårlig brent at den smuldret 

opp ved utvasking. Dette synes ikke å kunne være leire fra en ovnskappe, som man skulle forvente 

en viss stabilitet og holdbarhet fra. Videre er gropen ikke i nærheten av å være åttetallsformet, så 

tolkningen som ovn synes noe forhastet. 

Gropen ble radiologisk datert til senmiddelalder 1310-1440 e.Kr. Gropens størrelse, stratigrafi og 

fyll er imidlertid noe uvanlig for middelalderske smiegroper, og det kan muligens dreie seg om en 

avfallsgrop for smieavfall, eller et annet anlegg i tilknytning til smien. Mulige paralleller kan være 

på Grytting II, langs E6 Gudbrandsdalen (Ingar Gundersen, pers.komm.) og på Gulli 5 (Gjerpe 

2008:205-206). 

6.1.2 KOKEGROPER 

De fem undersøkte kokegropene varierte en del i størrelse og bevaringsgrad (figur 6-11). Tre av 

kokegropene var forholdsvis små, 55-62 cm på det bredeste (A153, A155, A156), én var 86 cm 

(A163) og én var 131 cm (A165). De minste kokegropene var 12-19 cm dype, de to største hhv. 23 

og 28 cm dype. Alle var tilnærmet ovale i plan. Bunnen var oftest flat med skrå eller loddrette sider, 

men en kokegrop hadde avrundet nedgravning, og en annen var gjennomgående ujevn. De to største 

kokegropene hadde bevart kullrand, mens de øvrige hadde omrotet fyll. Det var stor variasjon i hvor 

mye varmepåvirket stein kokegropene inneholdt. Flere av kokegropene hadde omfattende eller 

sporadisk rødbrent leirerand langs kantene av nedgravningen. To kokegroper ble datert, begge til 

vikingtid; A156 fikk datering til sen vikingtid, 890-1030 e.Kr., mens A165 ble datert tidligere, 770-

970 e.Kr. 

 
 

  

Figur 7: Kokegrop A153, plan og profil (Cf34562_345, _347, mot SØ; Cf34562_368). 
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Figur 8: Kokegrop A155, plan og profil (Cf34562_350, _352, mot NNØ ; Cf34562_369). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Figur 9: Kokegrop A156, plan og profil (Cf34562_356, _359, mot NNØ; Cf34562_370). 
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Figur 10: Kokegrop A163, plan og profil (Cf34562_214, _242, mot S; Cf34562_372). 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Figur 11: Kokegrop A165, plan og profil (Cf34562_249, _256, mot S ;Cf34562_374).
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6.1.3 STOLPEHULL 

Til sammen 55 anlegg ble tolket som stolpehull eller mulige stolpehull på lok. 1 (figur 11). De 

færreste hadde tydelig skoningsstein og/eller stolpeavtrykk. Stolpehullene inneholdt generelt grå 

leire med litt humus og kull, de fleste med kun ett eller to fyllskifter. Langt de fleste (2/3) var ovale 

i plan, ca. 1/4 var ujevne, mens det fant enkelte runde og rektangulære stolpehull. Det var ingen 

klare tendenser for skjæringen i sidene, men flat bunn var vanligst, fulgt av ujevn og avrundet bunn. 

Ca. 3/5 var 26-40 cm på det bredeste, ca. 1/3 var innen 40-60 cm. Enkelte stolpehull  var 25 cm 

eller mindre, og kun ett over 60 cm (98 cm, A115). Av de snittete stolpehullene var halvparten 16-

30 cm dype, kun to var dypere enn dette, resten lå innen 6-15 cm. I det følgende vil stolpehull som 

skilte seg ut bli kort presentert; for øvrig henvises det til strukturlisten bakerst. 

Det ble ikke påvist sikre hus, da det ikke var tydelig system i noen av stolpehullene. Det er 

imidlertid godt mulig at ansamlingen av stolpehull i vestlig del av lok. 1 kan representere et hus, 

men det har i så fall hatt en noe irregulær plassering av stolpene. Det finnes mulige stolpepar, men 

med stadige ujevnheter i rekkene. Et eventuelt hus har vært bredest i sør, og smalnet av mot nord, 

med svakt konvekse sider, og det har ligget i sørvendt helling. Det har målt ca. 6 m på det bredeste, 

og vært 10-14 m langt, avhengig av hvilke stolper man regner inn. Stolpehullene var videre 

forskjellige i dybde og størrelse, og synes ikke å ha utgjort en enhet. Det er mulig at de mange 

stolpehullene og den ujevne plasseringen skyldes flere faser, evt. at enkeltstolper har blitt erstattet. 

Området ble håndrenset, men det fremkom ikke flere strukturer som bidro til å komplettere et 

eventuelt hus. I østlig del av lok. 1 lå en ansamling med fire stolper forholdsvis jevnt plassert. Dette 

kan ha vært en annen konstruksjon, men av svært små dimensjoner, kun ca. 1 x 2 m. 

Ettersom det ikke ble identifisert sikre hus, ble kun ett stolpehull radiologisk datert fra 

utgravningen, til vikingtid, 890-1020 e.Kr. I tillegg ble det gjort datering av ett stolpehull under 

Akershus fylkeskommunes registrering, til folkevandringstid-merovingertid, 440-650 e.Kr. 

 
Figur 12: Et utvalg stolpehull fra lok. 1, plan og profil (Cf34562_388). 
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Stolpehull med senket bunn 

A107, A108: Stolpehull med jevn, forholdsvis grunn grop i øvre del, men med en senket bunn, som 

kan tolkes som et mulig stolpeavtrykk, selv om det ikke var fyllskifter som støtter dette. 

Stolpehull med mulig stolpeavtrykk 

A123: mer kullholdig i midten, men noe utflytende form (figur 12). 

A129: forholdsvis tydelig og dypt fyllskifte, mer kullholdig (figur 13). 

A154: forholdsvis kullholdig, bredt midtparti, hvitaktig leirelag 

utenfor (figur 12). 

 Stolpehull med mulig skoning (tidvis mulig stolpeavtrykk) (figur 12) 

A173: To store stein på høykant i nedre del, ikke tydelige fyllskifter i 

mellom; noe mindre stein i overflaten. Dersom det dreier seg om 

skoningsstein har trolig noe stein rast inn ved fjerning av stolpen. 

A183: Rekke av mindre stein langs østsiden, svak antydning til 

fyllskifte i midten; også stein fjernet under gravning. 

A187: Flere større stein langs nordsiden, noe mer homogent og 

kullholdig fyll i midten. 

A191: Stein langs kantene og i bunnen, steinfritt område midt i plan. 

Antydning til fyllskifte mellom steinene. 

A194: Stein av størrelse langs sidene og mot bunnen: svak antydning 

til fyllskifte i midten. 

A198: Stein langs østsiden primært, antydning til fyllskifte. 

 

 
Figur 13: Stolpehull A129, plan 

og profil (Cf34562_366). 

 
Figur 14: Sørlig del av hovedflaten på lok. 1. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert 24.6.2013 MS. 
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6.1.4 GROPER 

Gropene var stort sett ovale, men sju av 27 ble beskrevet som ujevne. Av de snittete gropene var det 

omtrent like vanlig med avrundet og ujevn bunn og sider, mens enkelte groper var flate eller skrå i 

bunnen, og hadde skrå eller rette sider. Største lengde varierte mellom 22 og 815 cm, men om lag 

halvparten lå innen 50-100 cm, ca. en femtedel var mindre, drøyt en femtedel lå mellom 100 og 300 

cm, og én var over 8 meter. Dybden på de undersøkte gropene lå innen 7-93 cm. Gropene viste 

generelt få trekk som ga indikasjoner om bruk, og deres funksjon er derfor stort sett ukjent. 

Naturvitenskapelige undersøkelser av enkeltgroper har imidlertid gitt noe mer informasjon, dette vil 

beskrives nedenfor der et utvalg av gropene presenteres nærmere. 

A161 

Dette var den desidert største gropen som ble avdekket (figur 14-16)). Den var tilnærmet oval i plan 

og målte ca. 8,15 x 7,2 m. På det dypeste var den 0,93 cm dyp i profil. Den ble snittet med maskin, 

først ved å fjerne den østlige delen og dokumentere profilet, deretter ble den sørvestlige kvadranten 

fjernet, og dette profilet dokumentert. Gropen var skåret av en ØV-gående dreneringsgrøft. 

Nedgravningen var svært forskjellig i de to snittene, men fyllet var forholdsvis ensartet, primært 

bestående av gråbrun spettet leire med noe humus, litt kull og enkelte stein, og veldig kompakt (lag 

1). I profilet mot nord ble det observert svak endring i dette laget, men uten tydelige fyllskifter. 

Øverst (1a) syntes laget litt mykere og mer humøst enn lenger ned, mens det i bunnen (1c) var 

spettet med brunrøde jernutfellinger og fikk en glatt, læraktig overflate ved rensing, noe seigere enn 

midten (1b), som syntes å være den mest gjennomgående varianten av laget. I bunnen av 

nordprofilet lå lag 5, som var et tynt mørk brunt sjikt med leire, som trolig hadde en humøs 

komponent. Bunnen var svakt rundet, med skrå side mot vest, som flatet ut i et ca. 5 cm tykt lag mot 

kanten. Det ble funnet noe rødlig, oppsmuldret treverk i lag 1C. Dette skilte seg fra treverket som 

var bevart i dreneringsgrøften som skar gropen, da dette var brunsort og fremdeles ganske kompakt.  

Profilet mot V inneholdt primært lag 1b, men det syntes å være mykere i midten av gropen enn mot 

nord. Dette profilet fremviste tilnærmet flat bunn, med en forholdvis hurtig heving med ca. 10-15 

cm, men ellers med svært slake sider. I bunnen langs sidene lå et 10-20 cm tykt lag (lag 3) som i 

utgangspunktet liknet lag 1, men med rikelige mengder nevestor stein og grus/småstein på 1-3 cm. 

Noe av steinen virket varmepåvirket. Lag 3 fremstod som grovt og skranglete. Langs sørsiden lå 

under lag 3 et gulbrunt leirelag (lag 4) med lite inklusjoner, som det er uklart om var en variant av 

undergrunnen, eller et kulturavsatt lag. Lag 5, eller et meget likt lag, opptrådde også i vestprofilet, 

men syntes å være naturlig, da det lå under det som ble antatt å være undergrunn. Det er mulig at 

lag 5 kan være dyregang eller noe liknende. 

Gropens funksjon er ukjent. Størrelsen henleder tankene på et grophus, men det var ingen 

strukturelle elementer som kunne bekrefte eller avkrefte dette. Ettersom det var et steinlag langs 

bunnen av både sør og nordsiden, synes dette å antyde at laget hadde en hensikt og var intensjonelt 

lagt opp. En mulig grunn kan være drenering av sidene, men det er ikke klart hvorfor dette skulle 

være nødvendig, eller hvorfor det ikke var nødvendig for øst- og vestsidene. Lag 1c ble radiologisk 

datert til sen vikingtid, 890-1030 e.Kr. Gropen var etter Akershus fylkeskommunes registrering 

antatt å være et lag (F15), men det viste seg at fyllet var tydelig avgrenset til en grop. 
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Figur 15: Grop A161, profil mot NV (øverst, Cf34562_250) og NØ (nederst, Cf34562_315). 

 
Figur 16: Grop A161, plan og profiler (Cf34562_371). 



Gnr. 33, 34, Skedsmo kommune  Saksnr. 2010/9044 

 

  

 24 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

A164 

Denne gropen var rektangulær til svakt oval, og hadde buete sider og flat, men noe ujevn bunn 

(figur 14, 17). Den målte 290 x 211 cm i plan og var 26 cm dyp. Hovedfyllet bestod av brun til 

brungrå leire med litt humus og kull, mye stein i varierende størrelse (lag 3). I sørvest var det en 

sekundær nedgravning med rundete sider og bunn, primært fylt med gulbrun leire med litt humus og 

kullstøv, samt en del stein i varierende størrelse (lag 1). Langs sørøstsiden en noe lysere fyllskift 

uten stein (lag 2), mens det under bunnen av denne nedgravningen lå et tynt sjikt med mørk brun 

leire, med litt humus og enkelte små stein, som var svært seigt (lag 4). Nedgravningen representert 

ved lag 1, 2 og 4 var ikke synlig i plan, men i profil er det tydelig at den skjærer resten av gropen. 

Det er imidlertid usikkert om nedgravningen tilhører samme bruk som resten av gropen, eller om 

den representerer annen bruk, eventuelt et steinopptrekk eller liknende. Hovedgropen ble datert til 

vikingtid av Akershus fylkeskommune (registrert som F14), 970-1040 e.Kr. Geografisk nærhet og 

parallell datering sannsynliggjør at A164 bør ses i sammenheng med A161 – selv om gropens 

funksjon ikke blir tydeligere av den grunn. 

 
 

 
Figur 17: Grop A164, profiltegning og profilfoto (Cf34562_373; Cf34562_259, mot NV). 
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A103/A112 

Det var utfordrende å definere avgrensningen av A103 og A112 i plan, da fyllet liknet mye på 

undergrunnen og lag A160 som lå over store deler av området. Til sammen var gropene 5,3 m 

brede, mens de var hhv. ca. 3 og 3,3 m lange, og 68 og 46 cm dype. A103 var ujevn til oval i plan, 

mens A112 var nærmere ujevnt rektangulær. Grunnet gropenes størrelse ble det valgt å ikke legge et 

fullt snitt gjennom dem, men heller å grave en sjakt i midten, som inkluderte SØ-kvadranten i S103 

og SV-kvadranten i S112 (figur 11, 18-20).  

 
Figur 18: Grop A103 til venstre og A112 til høyre, etter utgravning (Cf34562_123, mot NNØ). 

Vestprofilet i S103 viste en noe ujevn, skrå side, steil i bunnen ned mot en flat til svakt rundet bunn. 

Også i nordprofilet synes bunnen forholdsvis flat, men her er det en forholdsvis steil, svakt rundet 

side oppover mot S112. S112 har her lett buet side ned mot en noe ujevn svakt rundet bunn, og stort 

sett samme buete side også mot øst. Det er ikke noe tydelig skille mellom de to gropene i fyllmasse, 

selv om nedgravningene er tydelig enkeltstående. Samme type fyll i begge groper tyder på at de er 

samtidige. Gropene har for øvrig en rekke fyllskifter. Lagene varierer i farge mellom grå, gråbrun, 

og gulbrunt. Bunnlaget i begge groper (lag 3) bestod av grå leire med heterogent utseende, med litt 

humus og kull, samt en del jernutfellinger, med et heterogent utseende. I toppen lå lag 5 med mørk 

grå leire, inkludert litt humus og kull, forholdsvis homogent i utseende. Videre var det lommer av 

grå leire med sporadiske jernutfellinger, lite kull og leire (lag 4/6). I bunnen av A103 var det tydelig 

avsatte tynne sjikt, noen syntes å være ren leire, andre inneholdt litt humus og kull, og det lå 

forvitret stein blant lagene. Gropen synes å ha stått åpen i begynnelsen, med vann i bunnen, og så ha 

blitt gjenfylt i flere omganger.  

 
Figur 19: Detalj av sjiktvise avsetninger og stein i bunnen av A103, V-profil (Cf34562_122, mot VNV). 
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Tolkningen på A103 og A112 er usikker. Mikromorfologiske analyser foreslår leireuttak eller brønn 

som mulige alternativer (se vedlegg 11.3.4 og 11.6.4). I makrofossilprøven fra A112 ble det kun 

funnet litt trekull og et fragment brent leire. Lag 3 i grop A112 ble radiologisk datert til 

senmesolitikum-tidligneolitikum (4150-3950 f.Kr.). Dateringen synes svært tidlig, men kan ikke 

avskrives. 

 
Figur 20: Gropene A103 og A112, plan og profil (Cf34562_365). 
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A172 

Gropen var oval i plan og hadde flat bunn, mens sidene var skrå øverst og rette nederst (figur 11, 

21). Den målte 75 x 58 cm, og var 29 cm dyp. Fyllet bestod primært av brunsvart leire med en god 

del sand og stein og noe humus (lag 2).  Ved første øyenkast syntes imidlertid gropen å være 

rødoransje på grunn av store mengder jernfragmenter (jernet ble kastet etter røntgen). Lag 3 lå i 

nordøstlig del i plan, og delte i profilet lag 2 inn i en øvre vestlig og en nedre østlig del. Lag 3 

inneholdt gråbrun leire med noe kull og humus, samt noe jernfragmenter. Langs ytterkantene og i 

plan et fyllskifte med gråbrun leire med litt kull og humus, uten stein (lag 1). Den ble radiologisk 

datert til yngre bronsealder, 790-500 f.Kr., noe som ganske sikkert ikke stemmer tatt i betraktning at 

det ble funnet store mengder jern i gropen. Stratigrafien tyder på at jernet tilhører primærbruken av 

gropen. Jernet var forholdsvis godt bevart, og lite korrodert, trolig ganske moderne, og det ble 

derfor kastet etter røntgen. På den annen side vil leireundergrunnen ha kunnet bidra til at jernet ikke 

har korrodert så mye. Gropen skal uansett dateres etter bronsealder, trolig til middelalder eller nyere 

tid. Den har i det minste trolig hatt en sen bruk som avfallsgrop. Gropens funksjon er ukjent, men en 

tolkning som avfallsgrop synes mulig. 

 
 

 
 

Figur 21: Grop A172, plan og profil (Cf34562_063, _070, mot NV; Cf34562_375). 

6.1.5 PROFILER OG LAG 

Det ble lagt tre profilbenker på lok. 1 for å dokumentere lag. C2001 ble lagt for å dokumentere det 

registrerte lag F15, som imidlertid viste seg å være en avgrenset grop, og som ikke strakk seg så 

langt vestover som antydet fra registreringen. Ettersom profilet ikke inneholdt annet enn matjord og 

leireundergrunn, ble det kun dokumentert med foto. C2002 ble renset langs feltets nordside for å 

dokumentere lag A160. Dette laget var ikke umiddelbart erkjennbart under avdekkingen, og det er 

derfor usikkert hvor stor utstrekning det hadde. Laget var opptil 10 cm tykt, bestod av lys grå leire 

med litt humus og trekull, og liknet mye på fyllet i mange av strukturene. En rekke antatte anlegg på 

hovedflaten av lok. 1 viste seg ved snitting å være tynne lommer med dette laget, og det virker 

trolig at A160 har ligget over store deler av flaten. Det er usikkert hva laget representerer, det kan 

dreie seg om utvasking fra laget over, eller et lag dannet primært av bioturbasjon, men utbredelse og 

et forholdsvis homogent utseende gjør at det forslagsvis tolkes som rester av fossile dyrkningsspor. 
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C2003 

Profilet C2003 var ca. 100 m langt, og ble anlagt nedover skråningen fra lok. 1 for å undersøke om 

det fantes spor etter fossile dyrkningsspor (figur 4, 22-27, tabell 4). Grunnet lengden i kombinasjon 

med den massive leirjorden ble ikke profilet renset i sin helhet. I stedet ble ni kortere seksjoner (40-

100 cm brede; C1-C9) i sørlig del renset og tegnet i 1:20, hele profilet ble skisset opp i 1:50. Utover 

matjord og undergrunn ble det dokumentert 15 lag. Enkelte kunne følges fra nordlig til sørlig 

avgrensning, andre ble kun observert i én eller noen få av de opprensete seksjonene. 

 
 
 

               C2003                
                                     

 100 m N  90 m N  70 m N  C9  C8  C7  C6  C5  C4  C3  C2  C1  

                                     

                                     

 Matjord  

                                     

                                     

    A219           Reg.              A213  

                                     

       A205  

                                     

                                  A207  

                                     

             A206     A206  

                                     

                                  A205  

                                     

                                  A206  

                                     

                               A207  

                                     

                               A206  

                                     

                                     

                            A214  A208  

                                     

                      A215  A209  

                                     

                      A216  A210     

                                     

                         A217     A211     

                                     

                   A218           A212     

                                     

                                     

 Undergrunn  

                                     

Tabell 4: Harrismatrise over lagene i profil C2003 med den nordlige delen til venstre og de ni seksjonene sørover mot 

høyre. Lagene over den stiplete linjen antas å være moderne fyllag, lagene under linjen tolkes som forhistoriske 

dyrknings- og eller avsetningslag.  
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Figur 22: Til venstre: Sjakten med profil C2003 langs venstresiden (Cf34562_107, mot SSV). 

Til høyre: Samlet profilbenk C2003. Se under for detaljer (Cf34562_381). 
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Figur 23: Sørlig del av profil C2003 (Cf34562_382). 
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Figur 24: Midtre del av profil C2003 (Cf34562_383). 
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Figur 25: Nordlig del av profil C2003 (Cf34562_384).  
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Figur 26: C2003, detalj av utsnitt C1, C2 og C3 med lag og uttatte prøver (Cf34562_385).  

Eldre avsatte lag 

A208 (C1): Trolig et avsatt lag, i form av et tynt sjikt i om lag 10 m lengde, maks 20 cm tykkelse. 

Brunoransje leire med noe humus, litt sand og humus, en del kull og mye jernutfellinger. 

A209 (C1, C2): Minimum 13 m lengde, minst 30 cm dypt. Bestod av gråblå leire med litt sand og 

humus, en del kull og varmepåvirket stein i varierende størrelser. 

A210 (C2): Likner på lag A209, men er mer blålig i farge, og består av leire med litt sand og 

humus, en del kull og varmepåvirket stein i varierende størrelser. Opptil 18 cm tykt. 

Antatte fossile dyrkningslag 

A211 (C2): Likner lag A209 og A210, men er noe brunere, med mer humøse spetter og noe 

jernutfellinger. Opptil 26 cm tykt. Mikromorfologisk analyse tyder på at det dreier seg om gjødslet 

og pløyd dyrkningsjord. 

A212 (C2): Likner mye på lag A209-211, men var noe brunere, og bestod av leire med en del 

humus, litt sand og kull, enkelte varmepåvirkete stein. Opptil 17 cm tykt. Mikromorfologisk analyse 

tyder på at det dreier seg om gjødslet og pløyd dyrkningsjord. Laget ble datert til senneolitikum, 

2140-1880 f.Kr. 

A214 (C3): Laget bestod av spettet gråbrun leire med en del humus og kull, noe sand og stein. 

Laget tolkes som mulig fossilt dyrkningslag. Opptil 22 cm tykt. 

A215 (C3, C4): Laget bestod av leire med noe humus, litt sand og kull, og mye jernutfellinger, noe 

mindre oransje enn lag A208, som det har en del likheter med. Tolkes som et mulig avsatt lag, evt. 

representerer laget en fase der området har ligget åpent mellom aktivitetsfaser. Opptil 10 cm dypt. 
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A216 (C3, C4, C5): Det bestod av spettet gråbrun leire med en del humus, en god del kull, noe sand 

og stein. Liknet mye på lag A214, men var mer kladdete og fetere, og med noe mer kull. Tolkes 

som mulig fossilt dyrkningslag. Opptil 23 cm tykt. Den mikromorfologiske analysen av laget 

foreslår at det kan dreie seg om pløyejord- eller mulig pløyejord-kolluvium, med mye fosfatrikt 

fjøsavfall brukt til gjødsling, og spredte rester av bosetningsavfall og/eller kokegropfyll i form av 

brent granitt. Videre har det trolig vært en periode med brakklegging etter gjødselspredningen. 

Laget ble radiologisk datert til folkevandringstid, 390-540 e.Kr. 

A217 (C4): Laget liknet en del på lag A216, med spettet gråbrun leire med en del humus og kull, 

noe jord og stein, men var lysere, og mindre rikt på humus og kull. Tolkes som fossilt dyrkningslag, 

alternativt utvasking av det fossile dyrkningslaget over. Opptil 5 cm tykt. 

A218 (C6): Laget bestod av grå til gråbrun leire med litt humus og kull, sand og enkelte små 

steiner. Tolkes mest sannsynlig som et fossilt dyrkningslag, alternativt kan laget ha blitt avsatt. 

Opptil 30 cm tykt. 

Moderne fyll eller planering 

A205, A206, A207, A213 og A219 hadde mange likheter. De lå direkte under matjorden, og på det 

tykkeste utgjorde de over 2 m fyll over fossile dyrkningslag, tykkest i sør og tynnere mot nord. 

Sammensetningen var forholdsvis lik, det var små variasjoner i farge og spettethet. Stratigrafien 

tyder på at A205, A206 og A207 har blitt avsatt i flere omganger, trolig som følge av nye utrasinger 

eller planeringer fra høyden over, ettersom lagene ligger innimellom hverandre. 

   
Figur 27:Profilutsnitt C3 (Cf34562_094), C2 (Cf34562_105) og C1 (Cf34562_104), etter prøveuttak.  

NB, bildene er ikke i samme målestokk. 
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6.2 LOK. 2-3 (ID 104001, ID 102742) 
Lok. 2 og lok. 3 omfatter store arealer med generelt lav funntetthet (figur 28-29). Jordene synes å ha 

vært et perifert område i forhold til bosetningen. Beliggenheten er for så vidt god; lok. 3 spredte seg 

over et fremspring nedenfor dagens Nitberg østre, mens lok. 2 lå noe lavere og lenger vest, men 

fremdeles på en fin flate med utsikt sørover mot elven. 

Lok. 2 og lok. 3 var definert som separate kulturminner i Askeladden. Det ble i forkant av 

undersøkelsen vurdert at de to lokalitetene trolig viste spor av samme aktiviteter. Samtidig var 

funntettheten så lav at det ble ansett som lite hensiktsmessig å åpne store områder. Det ble besluttet 

å fokusere på å dokumentere de allerede registrerte anleggene, og å åpne små felt rundt dem for å 

kunne fange opp eventuelle aktivitetskonsentrasjoner. På områdene 2B og 3C ble det funnet noe 

flere aktivitetsspor enn de registrerte. 

 
Figur 28: De to underlokalitetene på lok. 2, med strukturer. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000-150408SAS. Produsert 24.6.2013 MS. 
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6.2.1 KOKEGROPER  

Samtlige fem kokegroper var ovale i plan, tre av dem hadde flat bunn og avrundete sider, mens en 

hadde skrå sider og ujevn bunn. Lengste mål varierte mellom 70 og 200 cm, dybden innen 7-24 cm, 

og bevaringsgraden var stedvis god, stedvis begrenset. Fyllet bestod av gråbrun siltig leire med noe 

humus og kull, mengden varmepåvirket stein varierte. To av kokegropene (A237 og A250) hadde 

tydelig kullrand i profil. 

A228 (2B): Noe rufsete bunn av kokegrop (eller ildsted), med flat bunn og lett rundete sider, 76 x 

56 cm, 7 cm dyp. Steinene var ikke tydelig varmepåvirket. 

A229 (3A): Kokegrop, 200 x 140 cm i plan, datert av Akershus fylkeskommune til eldre jernalder 

(50 f.Kr. – 130 e.Kr.), og ikke videre undersøkt. 

A237 (3C): Kokegrop som delvis går inn i profil C2004; 106 x minst 88 cm, minst 19 cm dyp. 

Kokegropen var gravd gjennom nedre del av lag A240, og har derfor trolig blitt anlagt i perioden da 

dette laget akkumulerte, men før lag A238 og lag A239. Kokegropen ble radiologisk datert til 

folkevandringstid-merovingertid, 430-610 e.Kr. (figur 34-35). 

A247 (3E): Kokegrop, ca. 70 x 65 cm, 14 cm dyp. Kokegropen lå i en rest av et antatt dyrkningslag, 

som gjorde den vanskelig å definere i plan. Lite kull. Kokegropen ble datert til eldre bronsealder, 

1420-1260 f.Kr. (figur 30). 

A250 (3F): Kokegrop, 195 x 138 cm, 24 cm dyp. Langs kantene var det en tydelig rand av rødlig 

varmepåvirket leire (figur 31).  

 
Figur 29: De seks underlokalitetene på lok. 3, med strukturer og snitt. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 24.6.2013 MS. 
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Figur 30: Kokegrop A247, plan og profil (Cf34562_276, _278, mot NØ;Cf34562_378). 

 

 
 

  
 

Figur 31: Kokegrop A250, plan og profil (Cf34562_279, mot SSV, Cf34562_288, mot NØ; Cf34562_379.) 

6.2.2 STOLPEHULL OG GROPER 

Til sammen på lok. 2 og lok. 3 ble det avdekket ti groper og seks stolpehull. Med ett unntak var de 

ovale i plan. Kun tre ble undersøkt til sammen, bunn/sider i disse var hhv. flat/ujevn, 

avrundet/avrundet, skrå/skrå (figur 32-33). Gropene varierte i størrelse fra 70-254 cm på det største, 

dybden var 18-37 cm på de tre undersøkte strukturen. 
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Grop A241 skilte seg ut fra de andre strukturene, også sammenliknet med lok. 1 (figur 33). Det 

dreide seg om en stor, noe rufsete oval grop med ujevne til skrå sider og tilnærmet flat bunn, som 

målte 254 x 176 cm, og var 37 cm dyp. Fyllet bestod av løs grå leire med kull, noe humus, og store 

mengder stein, hvorav en god del var varmepåvirket (i alt var det cirka 110 liter stein i snittet). Det 

var allikevel ikke en typisk kokegrop, både fordi gropen inneholdt en blanding av brent og ubrent 

stein, og fordi kullet forekom langt mer sporadisk enn man ville forvente i en kokegrop, selv om det 

var tidvis store biter av det. Det ble analysert makrofossiler fra gropen, der det ble observert en god 

del avrundet trekull, noe som tyder på mekanisk slit. Videre ble det funnet fragmenter av brent leire 

og litt varmepåvirket stein. Det slitte kullet viser at kullet har vært utsatt for slitasje etter brenning. 

Det er mulig at brenningen har foregått i gropen, men det er også mulig at den har foregått et annet 

sted, og at kullet har blitt flyttet til gropen i ettertid. Slitasjen kan enten stamme fra at kullet har vært 

eksponert på et annet sted, eller at gropen har stått åpen en periode etter brenning, alternativt 

redeponering. Det ble ikke funnet annet materiale som kunne si noe om gropens funksjon. Gropen 

ble datert til eldre bronsealder, 1300-1050 f.Kr. 

 
 

  
Figur 32: Stolpehull A223 og A222, plan og profil (Cf34562_268 og_273, mot ØNØ; Cf34562_376). 

 

 
 

 
 

Figur 33: Grop A241, plan og profil (Cf34562_270, _286, mot Ø; Cf34562_377) 
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6.2.3 PROFIL OG LAG 

Kun ett profil ble dokumentert på lokalitetene, selv om det flere steder ble observert mulige fossile 

dyrkningslag (figur 34-35). De ble vurdert å ha samme opphav, og det ble derfor prioritert å 

beskrive det profilet som hadde størst informasjonspotensiale, innmålt som profil C2004, med 

lagene A238, A239 og A240, samt kokegrop A237 (se over). Profilet lå på tvers av skråningen ned 

fra bygningene på Nitberg østre, 33/31. 

Lagene var ikke radikalt forskjellige, og horisontene mellom dem var av varierende tydelighet. De 

bestod av leire med noe varierende mengder humus og kull, samt enkelte steiner.  A238 var opptil 

40 cm tykt, spettet rød-grå-brunt, og liknet på fyllagene A205 og A206 i profil C2003, og tolkes 

som et tilsvarende type påfyllslag eller utrasing, forholdsvis moderne.  Lag A239 var opptil 25 cm 

tykt, noe brunere med islett av grått. Lag A240 liknet mye på lag A239, men var noe lysere og mer 

utvasket. Det ble gjort en datering av en uspesifisert del av kulturlaget ved Akershus 

fylkeskommunes registrering, til folkevandringstid, 400-560 e.Kr. Fra utgravningen ble det 

analysert en prøve fra det midtre laget, A239, til førromersk jernalder-eldre romertid. 

Det ble analysert pollenprøver fra lagene, der det ble funnet store mengder kullstøv, som ble tolket å 

være forårsaket enten av massiv kulturpåvirkning i området, eller avsviing i forbindelse med 

rydning. Det var få sporer og pollen i prøvene, og det var derfor ikke mulig å si mer om aktiviteter 

og landskap. Den mikromorfologiske analysen av lag A239/A240 var mer informativ. Her ble det 

beskrevet en sterkt jern-utarmet, massiv siltig leire med mye glimmer, enkelte fytolitter, noen 

jernavfargete jordklumper, sporadisk finkornet kull og mulige eksempler på forkullet humifisert 

organisk materiale/stallavfall. Lagene tolkes som gjødslet dyrkingsjord, evt. som dyrkbare 

kolluvier, som senere ble vannmettet, med påfølgende tap av opprinnelig struktur. Det er altså ikke 

avklart om dette representerer dyrkningsstedet i seg selv, eller om det dreier seg om dyrkningsjord 

som har erodert eller blitt flyttet ved menneskelig handling ned skråningen fra gårdsplatået. 

 
Figur 34: Profil C2004 med kokegrop A237 og lagene A238, A239, A240 (Cf34562_386). 
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Figur 35: Profil C2004. Øverst: Profilet med kokegrop A237 i forgrunnen til høyre (Cf34562_282, mot NNV). 

Midt/nede venstre: Kokegrop A237 i plan og profil, vanlig snitt (Cf34562_280, _284, mot NNV). Nede høyre: Detalj av 

C2004 etter fjerning av kokegrop A237 (Cf34562_292, mot NNV). 
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6.3 LOK. 5 – VEIFAR (ID 102749) 
Veifaret gikk opp langs vestsiden av høydedraget med Nitberg 34/17, der det var en svak stigning 

mot gården i nordøst, mens det var en kraftig knekk i terrenget sørvest for veifaret, og det gikk langt 

steilere nedover. Veifaret lå i ganske tett skog, dominert av unge løvtrær, men også med noen eldre 

bartrær (figur 36). Det var rikelig med bregner og liljekonvall, men skogbunnen var ellers lite 

tilgrodd. 

I den tette skogen hadde veifaret begrenset synlighet som hulvei. En sti som trolig fortsatt er i bruk 

gikk imidlertid gjennom hulveiløpet, og definerte dette i noen grad (figur 37). Selve hulveien var 

ikke lenger enn ca. 20-30 m, men stien kunne følges videre mot nordvest gjennom et smalt «pass» i 

en bergknaus, og ned på den andre siden (figur 38). Ettersom det kun var hulveisdelen som ble 

undersøkt, er det ikke mulig å slå fast om resten av veiløpet har vært i bruk samtidig som denne hele 

tiden, men det synes trolig, i det minste for fortsettelsen mot nordvest, da stien her følger 

topografiske trekk som kløften i berget og en mindre rygg. Mot sørøst er det derimot usikkert 

hvordan veiløpet har fortsatt. 

 
Figur 36: Hulveien i skogholtet i planområdets vestlige del, med de to snittene markert. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 24.6.2013 MS. 

Hulveien var erkjennbar fra ca. 10 m sør for snitt C2007, videre sørover var det ikke mulig å følge 

den pga. tett vegetasjon. Forutsatt at veien har holdt samme retning, ville den nå Fetveien ca. 120 m 

lenger ned, og bredden av Nitelva ytterligere 30 m videre. Om det dreier seg om et gammelt veifar, 

ville det være naturlig å tenke seg at det fortsatte østover langs elven. 

Det synlige veiløpet gikk ca. NNV-SSØ, med jevn stigning nordover. I sør hadde den en tydelig 

voll i vest, dokumentert særlig i profil C2007, men i noen grad synlig også i C2008. I øst lå kanten 

av veifaret høyere, trolig som følge av planering ved anleggelsen av en gårdsvei som gikk parallelt 

med hulveien. Lenger mot nord ble både vollen og den østre kanten mindre fremtredende, og 

veiløpet var synlig som en svak fordypning i en svak helling. Hele veien stakk det opp stein i 

størrelsesorden 20-80 cm fra grunnen, særlig langs sidene av veien, men også enkelte i bunnen. Det 
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kan virke som om det til en viss grad har blitt ryddet stein fra veiløpet, og deponert langs sidene. De 

to profilsnittene viste også at det var rikelig med stor stein både i steril undergrunn og i 

avsetningslagene tilhørende veiløpet. 

Ca. 45 m nord for den sørligste synlige delen av veifaret gikk veiløpet inn i et skar i en bergknaus, 

som det fulgte i ca. 25 m, før det fortsatte som sti gjennom skogen på den andre siden, der veiløpet 

vendte gradvis mot nordvest. Skaret var 1,0-2,5 m bredt, noen steder med steile vegger, andre steder 

med slake vegger, opptil ca. 1,5 m høye. Veiløpet var imidlertid hele veien smalt, maks. 50 cm 

bredt.  

 
Figur 37: Nedre del av den synlige hulveien (Cf34562_204, mot ØSØ). 

 
Figur 38: Veiløpet gjennom skaret i berget (Cf34562_241, mot VNV). 
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6.3.1 SNITT OG LAG 

Det ble gjort to snitt gjennom veifaret, C2007 ca. 7 m nord for den sørligste erkjennbare delen av 

veiløpet, og C2008 ca. 13 m lenger nord. I begge profiler ble det dokumentert to lag under torven, 

A253 og A254. A253 ble kun observert i vollene, og var tydeligere i C2007 enn C2008, mens A254 

lå i både voll og veiløp i begge profiler (figur 39-41). Lagene ble ikke avgrenset i de to 

profilbenkene. 

A253 bestod av brungul silt med noe sand og grus, enkelte stein, en god del humus, og en del røtter, 

og var forholdsvis kompakt, opptil 38 cm tykt. Laget lå rett under torven i vollene, men var 

fraværende i vestvollen i C2008. Laget ligger delvis over lag A254, ellers over undergrunnen. Laget 

syntes å bli skåret av veiløpet, noe som vel så mye kan skyldes moderne slitasje som gammel bruk, 

men laget kan stamme fra en tidlig fase av veiløpet. Alternativt er det en teoretisk mulighet for at 

laget er påført for å definere vollene tydelig, men det synes lite sannsynlig. 

A254 var opptil 50 cm tykt, og bestod av brungul silt med noe sand og grus, enkelte stein, en god 

del humus, og mye røtter, og var ganske løst. Laget lå delvis under lag A253, og delvis rett under 

torven, sistnevnte særlig i selve veiløpet, og det lå direkte over undergrunnen. Det er usikkert 

hvordan laget skal tolkes, om det er akkumulerte masser etter lang tids bruk av veifaret, utvasking 

av humus fra lag over, påført fyll eller utrast jord, da veiløpet ligger i skrått terreng. 

Det ble tatt ut store makrofossilprøver fra begge lag, men det var svært lite annet enn røtter i 

prøvene, så det var ikke mulig å gjøre naturvitenskapelige analyser for å finne ut mer om lagene og 

deres opprinnelse. 

 
Figur 39: Profilene C2007 og C2008 i hulveien, med lag A253 og A254 (Cf34562_387). 
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Figur 40: Profil C2007, oversikt (øverst, Cf34562_219, mot NNØ) og detalj av veifar (nederst, Cf34562_220, mot 

NNV). 

 
Figur 41: Profil C2008, oversikt (Cf34562_226, mot NV). 
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6.4 FUNNMATERIALE 
Fnr. Anr. Kontekst C-nummer Gjenstand Materiale Kommentar Antall Vekt 

F1001 A150 Grop/stolpe  Blad? Kniv? Jern Funnet i overflaten under 
avdekking; Kassert 

1  

F1002 A172 Grop  Flere udef. Jern Kassert   

F1003 A187 Grop  Udef. Jern Kassert   

F1008 A172 Grop C58306/1 Slagg Slagg Fra KP1 4 10,14 

F1004 A252 Ovn C58306/2 Bunnskolle? Slagg  1  

F1010 A252 Ovn C58306/3 Glødeskall og 
slaggperler 

Slagg 
mm. 

Fra MP23 - 0,58 

F1009 A252 Ovn C58306/4 Slagg Slagg Fra MP23 og KP5 4 27,99 

F1006 - Løsfunn C58306/5 Slagg Slagg  1 45,29 

F1005 A173 Grop C58306/6 Avslag Flint Funnet i toppen av 
strukturen 

1 0,72 

F1007 - Løsfunn C58306/7 Flint Flint  1 4,62 

F1011 A161, 
L1C 

Grop C58306/8 Brent leire Leire Fra MP28 2 0,90 

F1012 A172 Grop C58306/9 Brent leire Leire Fra KP1 4 3,46 

F1013 A252 Ovn C58306/10 Brent leire Leire Fra MP22 (11 frr.) og 
MP23 (4 små frr.) 

15 17,35 

F1014 A150 Grop/stolpe C58306/11 Brent bein Bein Fra KP9 10 0,36 

F1015 A154 Grop C58306/12 Brent bein Bein Fra MP31 5 0,34 

F1016 A161, 
L1C 

Grop C58306/13 Brent bein Bein Fra MP28 2 0,30 

F1017 A252 Ovn C58306/14 Brent bein Bein Fra MP23 1 0,18 

Tabell 5: Gjenstandsfunn fra utgravningen. 

Som vist i tabell 5 ble det gjort en rekke gjenstandsfunn under utgravningen og under utvasking av 

prøver. Brent bein, brent leire og slagg var de hyppigste funnkategoriene, men ble primært funnet i 

prøvene. Dette kan tyde på at disse materialgruppene har vært hyppigere forekommende, men at de 

ikke har blitt observert i felt. Massivt leirebasert fyll i flertallet av strukturene er trolig årsaken til 

dette, da det er begrenset hva det er mulig å observere når fyllet tas ut i store klumper. Det mest 

påfallende funnkomplekset var i grop A252, som har blitt tolket som en smiegrop, eventuelt 

avfallsgrop i smieproduksjon, nettopp på bakgrunn av funnene. En bunnskolle, samt 

glødeskall/hammerskall, slaggperler og udefinert slagg er sterke indikasjoner på dette. 
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7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 
7.1 VEDARTSANALYSE 
Det ble vedartbestemt trekull fra 16 strukturer. Utover de 13 som står oppført under tabell 6, , ble 

det bestemt kull fra kokegrop A154 (13 bjørk, 4 furu), kokegrop A163 (39 gran, 1 furu) og 

kokegrop A250 (4 bjørk, 36 osp). Bjørk er det mest dominerende treslaget, og opptrer i alle prøver 

med unntak av i ovnen A252, som har den seneste dateringen. Andelen i hver prøve varierer 

imidlertid, og det synes ikke som treslaget er mer eller mindre vanlig i visse tidsperioder Hassel 

opptrådte i små mengder i tre lag fra eldre jernalder og senneolitikum, og i en grop fra eldre 

bronsealder. I flere prøver fra vikingtid-middelalder er det store mengder gran, noe som kan si noe 

om økende forekomst av dette treslaget. Det er derimot problematisk at det er rikelig med gran i 

grop S172 som ble datert til yngre bronsealder, dette bli diskutert nærmere i kap. 8. Furu opptrer i 

de eldste prøvene fra steinalderen, men forsvinner så frem til folkevandringstid. Det synes å være en 

liten økning av furu mot vikingtid og middelalder. Osp opptrer kun i en udatert prøve fra en 

kokegrop. Ettersom kokegropene varierer i datering fra eldre bronsealder til vikingtid er det usikkert 

når osp ble brukt. De senere kokegropene har imidlertid større blanding av treslag, og mer 

omfattende innslag av bartrær enn de tidligere kokegropene, og det kan derfor foreslås at 

kokegropen med osp er blant de tidligere, i hvert fall før vikingtid. Eik forekommer i begrensete 

mengder i lag datert SN, grop datert eldre bronsealder og kokegrop fra vikingtid, men synes ikke på 

noe tidspunkt å ha vært dominerende. 

7.2 DATERING 
Det ble utført 13 radiologiske dateringer på kull fra utgravningen (figur 42). I tillegg kommer fem 

dateringer fra Akershus fylkeskommunes registrering (samlete dateringer i tabell 6). 

Gjenstandsfunnene hadde i liten grad typologiske trekk som kunne bidra til dateringene.  

De radiologiske dateringene strekker seg over et langt tidsrom, men for enkelte av dem er det 

knyttet usikkerhet til om anleggene/aktivitetene virkelig er fra det tidsrommet dateringene viser til. 

Fem dateringer til vikingtid (fire fra utgravningen og en fra registreringen), alle fra lok. 1, tyder på 

mye aktivitet i denne perioden, særlig i siste del av vikingtid. Likeledes viser tre overlappende 

dateringer fra folkevandringstid til en aktivitetsfase, som omfatter større områder, både på lok. 1 og 

lok. 3. Det samme er tilfelle i overgangen mellom førromersk jernalder og eldre romertid. 

Dateringene til bronsealder og steinalder er mer sporadiske, og enkelte av dem er problematiske. 

Dateringene til eldre bronsealder fra kokegrop A247 og grop A241 synes tilforlatelige. Kullet fra 

kokegropen er fra en sikker kontekst i kullranden. Kullet i gropen er vasket ut fra en 

makrofossilprøve fra fyllet, og kan i så måte være eldre enn gropen, men paralleller til store groper 

med rikelige mengder stein datert til bronsealder finnes. Fyllet var forholdsvis lite humøst 

sammenliknet med senere daterte strukturer, og virker noe utvasket. Dateringen anses på grunn av 

dette som sannsynlig.  

Grop A172 er derimot trolig ikke fra yngre bronsealder. Stratigrafien gjorde det vanskelig å 

bedømme om det dreier seg om én nedgravning, eller en eldre nedgravning som skjæres av en yngre 

nedgravning full av jern. I det siste tilfellet ville man kunne argumentere for at kullet daterte den 

eldre strukturen, mens jernet (som ikke ville opptrådt i en bronsealderkontekst) var kommet til 

senere. Kullprøven ble datert på bjørk, men det var imidlertid langt mer gran i prøven enn bjørk. 

Graninnvandringen på Østlandet antas å ligge rundt 300 e.Kr. (se f.eks. Høeg 1997 fra 

Gardermoprosjektet), med andre ord minst 900 år etter dateringen av gropen. De daterte kullbitene 

antas å være eldre kull som har blitt blandet inn i fyllet, og gropens alder er således ukjent. 
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Anr Kontekst Lok. 
Per. Vedart Ukalibrert 

datering 
1-sigmadatering 

2- 
sigmadatering 

A252 Ovn 1 
H/S MA 16 gran, 24 furu 

540 ± 30 BP 
1325-1340 e.Kr. 
1395-1430 e.Kr. 

1310-1360 e.Kr. 
1380-1440 e.Kr. 

F14 Grop (=S164) 1 S-VT  1020 ± 40 BP 990-1030 e.Kr. 970-1040 e.Kr. 

A156 Kokegrop 1 
S-VT 7 bjørk, 24 gran, 

7 furu, 2 eik 
1046 ± 30 BP 980-1025 e.Kr. 

890-920 e.Kr. 
940-1030 e.Kr. 

A161, 
L1C 

Grop 1 
S-VT 5 bjørk, 6 furu 

1058 ± 30 BP 
900-920 e.Kr.  

970-1020 e.Kr. 
890-1030 e.Kr. 

A191 Stolpehull 1 
S-VT 13 bjørk, 2 furu 

1075 ± 30 BP 
890-920 e.Kr.  

960-1020 e.Kr. 
890-1020 e.Kr. 

A165 Kokegrop 1 
T-VT 23 bjørk,  

16 gran, 1 furu 
1181 ± 30 BP 

780-790 e.Kr. 
800-890 e.Kr. 

770-900 e.Kr. 
910-970 e.Kr. 

F7 Stolpehull 1 FV-MT  1490 ± 50 BP 540-630 e.Kr. 440-650 e.Kr. 

A237 Kokegrop 3C 
FV 29 bjørk,  

1 hassel, 10 furu 
1524 ± 30 BP 

460-490 e.Kr. 
530-600 e.Kr. 

430-610 e.Kr. 

F25/F4 Kulturlag 3C FV  1590 ± 40 BP 420-530 e.Kr. 400-560 e.Kr. 

A216 Lag C2003 1 
FV 26 bjørk,  

1 hassel, 4 furu 
1607 ± 30 BP 

410-460 e.Kr. 
480-540 e.Kr. 

390-540 e.Kr. 

F22/F1 Kokegrop 3A 
FJA-
ERT 

 
1960 ± 50 BP 10 f.Kr.-90 e.Kr. 50 f.Kr.-130 e.Kr. 

A239 Lag C2004 3C 
FJA-
ERT 

14 bjørk,  
1 hassel 

1976 ± 30 BP 
20-10 f.Kr. 
1-65 e.Kr. 

50 f.Kr.-80 e.Kr. 

F29/F1 Kokegrop 4 
FJA  

2260 ± 50 BP 
390-350 f.Kr. 
300-220 f.Kr. 

400-190 f.Kr. 

A172 Grop 1 
YBA 4 bjørk, 16 gran 

2497 ± 33 BP 
770-730 f.Kr. 
690-660 f.Kr. 
650-540 f.Kr. 

790-500 f.Kr. 

A241 Grop 2B 
EBA 19 bjørk,  

1 hassel, 7 eik 
2958 ± 31 BP 

1260-1230 f.Kr. 
1220-1120 f.Kr. 

1300-1050 f.Kr. 

A247 Kokegrop 3E EBA 28 bjørk 3069 ± 32 BP 1395-1305 f.Kr. 1420-1260 f.Kr. 

A212 Lag C2003 1 
SN 10 bjørk, 6 eik,  

2 hassel, 3 furu 
3611 ± 41 BP 2030-1920 f.Kr. 

2140-2080 f.Kr. 
2060-1880 f.Kr. 

A112 Grop, L3 1 
SM/TN 16 bjørk, 6 furu 

5206 ± 32 BP 
4040-4010 f.Kr. 
4005-3970 f.Kr. 

4150-4130 f.Kr. 
4060-3950 f.Kr. 

Tabell 6: Dateringer fra Nitberg. A-merkete strukturer er fra KHMs utgravning, og er datert ved Ångströmlaboratoriet 

i Uppsala (se vedlegg 11.3.1 og 11.6.2), mens F-merkete strukturer er fra AFKs registrering og har blitt datert ved Beta 

Analytic Radiocarbon Dating Laboratory (se Johansson 2007). 

Hva angår lag A212, er stratigrafien et problem for dateringen. Det senneolittiske A212 ligger 

stratigrafisk over lag A216, som har fått en yngre datering, til folkevandringstid. Datering av lag er i 

utgangspunktet utfordrende, da det ikke er mulig å vite om forkullet materiale representerer lagets 

bruksperiode, eller om det stammer fra tidligere aktiviteter, eventuelt fragmenter som har blitt 

transportert gjennom andre lag via bioperturbasjon eller liknende. På den annen side er det mulig 

med revers stratigrafi gjennom kolluvier, særlig i topografiske situasjoner som den man finner på 

Nitberg. De dokumenterte delene av C2003 ligger i et søkk i terrenget, nedenfor en lang skråning 

fra platået over, og ett eller flere lag er resultat av eroderte masser. I så fall er det mulig at det har 

vært en ansamling av jord på platået over og/eller i skråningen, som representerer flere 

aktivitetsfaser, enten over hverandre, eller på noe forskjellig sted. Om de yngste massene eroderer 

først, etterfulgt av eldre masser, vil en revers stratigrafi kunne oppstå. Det er altså ikke umulig med 

en senneolittisk datering på A212. Det ble gjort funn av et avslag i flint i grop A173, men det synes 

noe overilet å postulere en steinalderfase på stedet basert på et avslag og to sprikende kullprøver, 

der det daterte kullet kan være langt eldre enn den daterte strukturen. Ytterligere ett flintfragment 

ble funnet, og tolkes som ildflint på bakgrunn av morfologiske trekk (Lotte Eigeland, pers.kom.). 
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Stratigrafien er også en utfordring i profil C2004. Akershus fylkeskommunes datering av en 

uspesifisert del av kulturlagene til folkevandringstid overlapper i stor grad dateringen fra 

kokegropen A237. Lag A239 er imidlertid datert til overgangen førromersk jernalder-romertid, og 

er dermed eldre enn kokegropen som ligger under. Kullet fra kokegropen må antas å ha den sikreste 

konteksten, så denne dateringen må anses som utgangspunkt for dateringen av lagene i profilet. Lag 

A240 ligger delvis over og er delvis skåret av kokegropen, og har derfor trolig akkumulert på det 

tidspunkt kokegropen ble anlagt. De lavere delene er således eldre enn kokegropen, men i og med at 

det ikke er noen tydelig horisont gjennom laget, er det lite trolig at aldersforskjellen er stor. De øvre 

deler av laget er avsatt etter kokegropen. Lag A239 og A238 er derfor enda yngre. Diskrepansen i 

de radiologiske dateringene kan bidra til å forklare hvordan lagene har blitt dannet – i likhet med 

profil C2003. Mens lag A240 trolig har akkumulert over noe tid, der det har vært tid til å anlegge 

kokegrop A237 underveis, er det mulig at A239 og A238 representerer utraste masser ovenfra. 

Deponeringen av lagene vil således være yngre enn A240 og A237, men elementer i fyllet kan 

stamme fra eldre aktiviteter på flaten høyere opp. Et annet alternativ er at eldre kull, men ikke jord i 

større mengder, har blitt vasket ned skråningen, eller at eldre kull har blitt tilført med gjødsel på 

lokaliteten, og så har blitt pløyd inn i jorden. 

 
Figur 42: Oversikt over dateringer fra Nitberg (detalj fra vedlegg 11.6.2, rapport fra Ångströmlaboratoriet i Uppsala). 
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7.3 MAKROFOSSIL- OG POLLENANALYSER 
Resultatene fra makrofossilanalysene var begrensete (se vedlegg 11.6.3 for den fullstendige 

rapporten). Mest innholdsrik var den mulige smiegropen A252, der skarpkantet trekull, grannåler og 

brent amorft materiale gir forslagsvise tolkninger for gropen (se over). Kullet i grop A241 var slitt, 

og tyder på eksponering og mekanisk slitasje etter brenning. Grop A112 inneholdt litt avrundet 

trekull og fragmenter av brent leire. Prøven var imidlertid fra et av de øvre lagene, og sier derfor 

ikke noe gropens primærfunksjon. I grop A164 og stolpehullene A154 og A191 ble det kun funnet 

små mengder trekull. Også pollenanalysen av tre prøver fra profil C2003 gav begrenset resultat, da 

prøvene primært inneholdt kull, og lite pollen og sporer som kunne ha sagt noe om landskap og 

landskapsutnyttelse.  

7.4 MIKROMORFOLOGI 
Det ble analysert fire mikromorfologiske prøver, tre fra lag i profiler og én fra en grop. I profil 

C2003 ble to blokker analysert, MM1 fra lag A211/A212 (M1), og MM3 fra lag A216/undergrunn. 

Førstnevnte viste kompakt, massiv, fin sand og siltet leire med mye finkornet kull gjennom hele, 

men med noe økning oppover i lag A211. Det er flere mindre forskjeller mellom lagene, for 

eksempel tidvis en del jerngjennomslag og tilhørende ferrihydrittfyll i lommer i A211, mens det 

sporadisk fine kullet i A212 blir mer og lengre i A211. Videre blir tidvise brune leireklumper i 

A211 langt flere i A212. I begge lag er det sjeldne spor av humifiserte såkalte «monocotyledonous» 

plantefragmenter, som kan stamme fra møkk, og det er et eksempel på forkullet sopp, schlerotium. 

Lagene er vannmettete, og kollapset fin sand og siltig leire avsetninger tyder på at de stammer fra 

gjødslet og pløyd dyrkningsjord. Tilstedeværelsen av fytolitter og veldig fint kull er i samsvar med 

for eksempel pløyd dyrkbar jord med brenning av halm, for eksempel. Jorden ble gjødslet, trolig 

med fosfatrikt fjøsavfall. Trolig opprinnelig gjødslet og pløyd dyrkingsjord. Den andre blokken, fra 

lag A216, bestod av massiv, kompakt grå og siltig leire med brune insektganger. Konteksten 

inneholder enkelte fragmenter av brent granitt, rikelig med kull, ofte misfarget av jern, inkludert 

mulige bartrær, løvtrær og trekull fra frø/sopp (sclerotium), og det er mulige sjeldne spor av 

forkullet humifisert organisk materiale/møkk/fjøsavfallsfragmenter. Laget tolkes som pløyejord- 

eller mulig pløyejord-kolluvium, som inneholder mye fosfatrikt fjøsavfall brukt til gjødsling. 

Bosetningsavfall og/eller kokegropfyll er svakt representert ved et eksempel av brent granitt. Små 

ganger laget av jordbunnsfaunaen med amorf møkk/gjødsel (nå i hovedsak ferruginisert) antyder en 

mulig periode med brakklegging etter gjødselspredningen. 

MM6 ble tatt fra profil C2003, gjennom lag A239 og A240. Prøven bestod av massiv siltig leire 

med mye glimmer, enkelte fytolitter, noen jernavfargete jordklumper, sporadisk finkornet kull og 

mulige eksempler på forkullet, humifisert organisk materiale/stallavfall. Fyllet var bio-

homogenisert, og hadde store mengder fjøsavfall i form av husdyrgjødsel. Det tolkes som  gjødslet 

dyrkingsjord, evt. dyrkbare kolluvier som senere ble vannmettet, med påfølgende tap av opprinnelig 

struktur. 

MM5 fra grop A103 bestod av massiv lagdelt og mikrolaminert siltig leire med utvasket jern. Det 

var sjeldne spor av svært små trekullfragmenter, noen fra enfrøbladete planter, kull med misfarging 

av jern og mange fine til grove, svakt jernmisfargete innslutninger av jord. Videre ble det observert 

et noe uvanlig eksempel på delvis humifisert jern som erstattet jord. Det dreier seg om et gjørmete 

sediment som stammer fra stillestående vann, med jernfattig siltig leireundergrunn og sedimenter. 

Små mengder antropogent materiale opptrer også, trolig rester av fjøsavfall brukt til gjødsling av 

jordene. Små fragmenter av humifisert treverk kan kanskje ha vært konstruksjonsmateriale. Det 

store antallet gjørmete og fine avleiringslag kan forslagsvis bety regelmessig lavenergi omroting, 

enten fra vanlig gjørmete avleiring, eller lokal grøftegraving/leireuttak, eller teoretisk sett ved bruk 

av gropen som brønn. Lave måleverdier (se rapport for nærmere detaljer) tyder på at det ikke har 

vært et vannhull for husdyr med konstant omroting, men snarere en «ren» grop med færre 

forstyrrelser. 
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8 VURDERING AV RESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 
Undersøkelsen og de naturvitenskapelige analysene bidro med mye ny informasjon om aktivitetene 

på Nitberggårdene i fortiden, selv om noen av hovedproblemstillingene fra prosjektplanen ble 

stående ubesvart. Utgravningen ble utført innenfor planlagte rammer, men med noen 

omdisponeringer av ressurser underveis for å følge opp det som viste seg å fremkomme. 

Som påpekt i prosjektplanen (Martens 2010) var det en del unøyaktigheter i dokumentasjonen fra 

registreringen hva angikk mål og areal. Det ble i prosjektplanen lagt opp til at lok. 1 var på 3200 m
2
 

og skulle totalavdekkes. Lokaliteten ble fullstendig avdekket, men det samlete arealet uten den 

sørlige sjakten omfattet ikke mer enn 1980 m
2
. På den annen side var det estimert ca. 60 anlegg, 

mens det samlet ble funnet 88 på flaten, i tillegg til 17 som ble avskrevet. Det ble avdekket noe mer 

omfattende områder på de andre lokalitetene enn hva prosjektplanen la opp til. På lok. 2B og lok. 

3C ble det funnet flere strukturer enn beregnet, og det var ikke mulig å avgrense disse to 

lokalitetene. Til forskjell fra de 13 registrerte anleggene på lok. 2 og lok. 3, ble det avdekket over 

dobbelt så mange reelle strukturer under utgravningen. Til sammen ble det avdekket 1370 m
2
 på de 

mange underlokalitetene. 

Sjakten som ble trukket ned skråningen målte 100 m, og var derfor bare halvparten så lang som 

estimert i prosjektplanen. Dybden på avsetningene gjorde imidlertid arbeidet svært krevende. Det 

ble ikke funnet åkerreiner eller åkerhakk, men de fossile dyrkningslagene ga godt med informasjon. 

Veifaret skulle etter prosjektplanen terrengmodelleres, men grunnet mye og tett vegetasjon ble det 

besluttet å gå bort fra dette, da det ville krevd svært omfattende hugst og rydding av skog for å få 

gode nok innmålinger. Innmålingene fra registreringen ble i stedet lagt som grunn for veifarets 

plassering, men justert noe, og kun de to profilbalkene målt inn. Det var imidlertid ikke daterbart 

materiale i prøvene som ble tatt fra veifaret og vollene.  

Lok. 1 synes å ha hatt flest og mest intense aktivitetsperioder. De to steinalderdateringene (diskutert 

i kap. 7.2) er muligens vel tidlige hva angår å datere grop A112 og lag A212. Bronsealderdateringen 

på grop A172 skal trolig forklares på samme måte. Laget ligger dessuten over et yngre lag, og må 

derfor ha blitt deponert etter lag A216. Det er allikevel fullt mulig at det daterte materialet fra A112 

og A212 stammer fra sporadisk tidligere aktivitet på lokaliteten, som har blitt blandet inn i fyllet 

ved senere aktiviteter. 

Et høyt antall stolpehull, med én større konsentrasjon i noe uryddige rekker, tyder på at det kan ha 

vært en bosetning på dette platået med utsikt over Nitelva og omegn. Stolpehullet som ble datert til 

folkevandringstid-merovingertid av Akershus fylkeskommune ble ikke sikkert gjenfunnet, men lå i 

dette området og vil trolig ha tilhørt et eventuelt hus. Dateringer av stolpehull vil vanligvis være 

åpne for diskusjon, ettersom det kun i få tilfeller vil være mulig å få daterbart materiale fra en sikker 

kontekst. I andre tilfeller vil kullet kunne komme fra tidligere kontekster, som har blitt blandet inn i 

stolpehullfyllet, og dette er også en mulighet for daterte stolpehull og groper på Nitberg. Ettersom 

hele fem dateringer falt i vikingtid, hvorav fire var overlappende i sen vikingtid, er det høy 

sannsynlighet for at det har vært omfattende aktivitet på lok. 1 i denne perioden, mens den ene 

dateringen til folkevandringstid-merovingertid på lokaliteten har mindre gjennomslagskraft. På den 

annen side støtter dateringen av dyrkningslaget A216 i skråningen nedenfor opp om aktivitet i 

området i denne perioden, så også dateringene av kokegrop og dyrkningslag på lok. 3C. 

Vikingtidsaktiviteten er dokumentert i sørlig og østlig del av lok. 1, og omfatter kokegroper, groper 

og stolpehull, inkludert de to store gropene A161 og A164, hvis funksjon er ukjent, men som tyder 

på at et omfattende arbeid er nedlagt. Den mulige smiegropen er den eneste registrerte 

middelalderaktiviteten. 
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Det ble ikke avdekket en sikker boplass fra noen periode, men det er altså en mulighet for at det kan 

ha vært et hus fra jernalder på platået. Hvor bosetningen tilhørende vikingtids- og 

middelalderaktiviteten var kan man bare spekulere i, men det er ikke et ukjent fenomen at dagens 

gårdsbygninger ligger på samme sted, og derfor over, husene fra middelalder og vikingtid. 

De andre aktivitetene på platået er usikre – enkelte kokegroper vitner om matlaging, primært i 

vikingtid, noe som er forholdsvis sent for kokegroper. Gropene og stolpene tyder helt klart på 

aktivitet, men det er i liten grad mulig å si hvilken type. Enkelte stolper kan ha inngått i 

uregelmessige gjerder, kanskje til å skille tunet fra innmark, innmark fra utmark, hesjestaur, eller av 

andre grunner. Gropene A103 og A112 som mulige brønner eller vannhull, men ikke for dyr, kan 

støtte teorien om en bosetning på platået. Dateringen tilbake til senmesolitikum-tidligneolitikum 

synes å være veldig tidlig, og det er ingen andre indikasjoner på så tidlig aktivitet. Heller ikke i 

omkringliggende områder er så tidlige dateringer vanlige, men på Asak, ca. 4,5 km lenger ØNØ, har 

det blitt undersøkt et ildsted fra TN (3495-3355 f.Kr.) og et stolpehull fra SM (5065-4940 f.Kr.; 

Eggen og Lønaas 2010). De noe spredte bronsealderdateringene er mer sammenliknbare med andre 

lokaliteter. Eksempelvis er det påvist toskipete hus fra bronsealder på Husebyjordet, knapt 3 km N 

for Nitberg (Rødsrud, in prep.) og på Asak (Eggen og Lønaas 2010), samt stolpehull uten sikker 

huskonstruksjon på Huseby gård (Vangstad og Simonsen 2008). 

De åtte små underområdene på lok. 2 og 3, med hovedvekt på kokegroper fra eldre bronsealder og 

frem til folkevandringstid, tyder på sporadisk aktivitet i området over lang tid. Det er et poeng at 

dette er aktivitet utenom den mest intense aktivitetsperioden på lok. 1 i vikingtid. Det er ingenting 

som tyder på at det har ligget bosetning på disse lavereliggende flatene. Trolig har de blitt brukt av 

mennesker bosatt andre steder, kanskje oppe på platået, kanskje på elvesletten ved Nitelva.  

Det er neppe snakk om spesialiserte kokegropfelt på Nitberg østre (jf. Gjerpe 2008:47-48). 

Kokegropene ligger stort sett spredt, med andre strukturer innimellom. På lok. 1 er det riktignok en 

håndfull kokegroper i samme område, men heller ikke mer, og det er mange andre strukturer, også 

med samme datering, i samme område. Tidsmessig ligger de fleste kokegropene på lok. 2 og lok. 3 

innenfor det vanligste tidsrommet for kokegroper (romertid og folkevandringstid), men de andre 

dateringene fra bronsealder frem til vikingtid er ikke unike (Gjerpe 2008:48; Gustafson 1999; 

Martens 2005:40).  

Det er et åpent spørsmål hva slags aktiviteter kokegropene skal settes i forbindelse med, og om de 

representerer samme type aktivitet (se e.g. Diinhoff 2005:137 om temaet). Mens kokegroper 

tradisjonelt ble sett på som spor etter fortidig matlagning, har man i nyere tid satt spørsmål ved 

alminneligheten i matlagingen. Et poeng i så måte er at kokegroper generelt sett er for sjeldne til å 

ha vært den vanlige matlagingsformen Det begrensete antallet kokegroper fra en periode på nesten 

2500 år bekrefter at matlaging i kokegrop ikke har vært normalen på Nitberg. Videre ville den påkrevde 

mengden med stein dersom kokegroper var standardtilberedningsmetoden vært enorm. På steder 

som Nitberg, med lite stein i undergrunnen, vil dette ha vært en svært ressurskrevende 

tilberedningsmetode for maten. På den annen side var det ikke mangel på stein vest i planområdet, 

der hulveien lå.  

I stedet for hverdagsmatlaging, har kokegropfelt blant annet blitt satt i sammenheng med kultisk 

aktivitet (Narmo 1996) og med samlingssteder av politisk og sosial karakter i et egalitært samfunn 

(Gjerpe 2001). Lil Gustafson (2005:106) oppsummerer mulige bruksområder for kokegropene med 

oppvarming i bolig, tørr- eller våtkoking av mat, tørking av kjøtt/fisk og badstue. Videre er det spørsmål 

om kokegropene kan knyttes til gårdstun, graver, elver eller våtmark. På Nitberg er det ikke mulig å 

knytte kokegropene sikkert til et eller flere tun i nærheten, da det er for lite kjennskap om hvordan 

gårdstun med inn- og utmark har vært organisert, men det er mulig at noen av kokegropene var relatert 

til gårdstun (jf. Gjerpe 2008:48). Dette synes på det nåværende tidspunkt mer sannsynlig enn å knytte 

dem for eksempel til graver, da det ikke er kjent graver fra samme tidsperiode i umiddelbar nærhet. Den 
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nærmeste kjente gravhaugen ligger på Nitberg vestre, og er knapt nok synlig fra lokalitetene. 

Kokegropene skal trolig ses i sammenheng med bosetning i området, men kan ikke med sikkerhet 

knyttes til andre kjente fornminner. Kokegropene er sannsynligvis anlagt av folk fra nærliggende gårder. 

Det virker sannsynlig at kokegropene ble brukt til sporadisk matlagning, selv om konteksten kan ha 

variert, noe som vil kunne forklare de brente beina i en av gropene. Det ble ikke funnet andre strukturer 

omkring kokegropene, så de kan vanskelig knyttes til bygninger, som ildsted, badstuaktivitet eller 

liknende.  

Nitberggårdene ligger dominerende til i terrenget, med utsikt både sørover mot Lillestrømsletten, og 

mot nord og Skedsmokorset, som var et knutepunkt på Romerike i forhistorisk tid og middelalder, 

noe flere nyere undersøkelser støtter oppunder (Vangstad og Simonsen 2008; Engström 2010; 

Rødsrud, in prep., Sørensen, in prep). Nitbergnavnet er som tidligere nevnt kjent fra 

middelalderkilder, men ellers er lite kjent om nærområdet. Rundt Skedsmo sentrum og Skedsmo 

kirke er det derimot mer som er kjent. Dagens kirke er opprinnelig fra 1180, men senere påbygd til 

korskirke, og skal ha erstattet en tidligere trekirke som etter sigende skal ha blitt reist etter slaget 

ved Nitsund, et ledd i Olav den Helliges kristningsprosess (Rasmussen 1993:652). Gårder som 

Huseby,  Skedsmovollen og Løken antas å ha røtter tilbake til vikingtid eller tidligere (Rødsrud in 

prep.). 

Det synes trolig at Nitberggårdene har vært knyttet til kulturområdet rundt Huseby-Skedsmovollen, 

men trolig har også Nitelva vært viktig for gårdene. Nyere undersøkelser på Kjeller (Røberg, in 

prep.) vil trolig kunne gi mer informasjon om denne kontakten. Vikingtidsaktivitetene på Nitberg 

har paralleller lenger nordover, og trolig vil også de eldre aktivitetene finne paralleller her når alle 

dateringer er på plass. Man kan på bakgrunn av avstanden anta at det dreier seg om egne gårder på 

Nitberg, og at disse har hatt kulturell, religiøs og økonomisk tilknytning med nærområdet. 

Veifaret kunne ikke med sikkerhet knyttes til forhistorisk tid, selv om det er godt mulig at det har 

vært i bruk så tidlig. Det var lite i snittene som vitnet om konstruksjon, men det kan være noe 

antydning til rydding opp mot sidene, som i praksis har skapt en svak steinvoll. 
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9 KONKLUSJON 
Utgravningen på Østre og Vestre Nitberg ble utført i tråd med prosjektplan. Det ble funnet ett 

sannsynlig, men ikke sikkert hus, trolig fra sent eldre jernalder eller yngre jernalder. Det ble videre 

funnet omfattende spor etter aktivitet i vikingtid, men uvisst av hvilken art. Området bar spor etter 

dyrkning i eldre jernalder, og etter store masseforflytninger, men det er uavklart om disse skjedde 

ved naturlig erosjon, eller om det også har blitt flyttet jord for å planere ut terrenget. Alle de østlige 

lokalitetene hadde kokegroper, men ikke i stort omfang, og med stor tidsmessig spredning. Det 

antas at det har vært en forhistorisk bosetning fra eldre jernalder og fremover oppe på flatene dekket 

av lok. 1 og dagens gårdsbygninger på Østre Nitberg, men gårdene har ikke blitt identifisert som 

sådanne. De dokumenterte aktivitetene har trolig tilhørt denne bosetningen. 
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11 VEDLEGG 
11.1 STRUKTURLISTE 
Str.nr Type Lok. Plan Bunn Sider B L Dia D Tydelighet Beskrivelse 

A101 Avskrevet 1          

A102 Grop 1 Oval Ujevn Skrå 80 70   12 Middels Oval, men noe rufsete ujevn grop i plan, med skrå til buete sider og buet til ujevn 
bunn, 80 x 70 cm, 12 cm dypt. Fyllet bestod av grå til gråbrun leire som var noe 
løsere enn undergrunnen, og inkluderte litt humus og trekull, samt enkelte småstein. 
En forsenkning i nord kan være et separat stolpehull. 

A103 Grop 1 Oval Avrundet Avrundet 156     71 Middels Den ene halvdelen av dobbelgrop, sammen med A112. Gropen er ujevn i plan, trolig 
opprinnelig tilnærmet oval. Sidene varierer mellom buete og skrå til ujevne, bunnen 
er flat til svakt rundet. Det er ikke tydelig skjæring med S112, de to gropene synes 
samtidige. Gropen har en rekke fyllskifter. Lagene varierer i farge mellom grå, 
gråbrun, og gulbrunt. I bunnen er det tydelig avsatte tynne sjikt, mens andre lag er 
mer massive og homogene. Lagene har små mengder med humus og trekull, samt 
enkelte småstein, hvorav noe er fullstendig forvitret. Gropen synes å ha stått åpen i 
begynnelsen, med vann i bunnen, og så ha blitt gjenfylt i flere omganger. Tolkningen 
på denne og A112 er usikker, naturvitenskapelige analyser foreslår leireuttak eller 
brønn som mulige alternativer. 

A104 Avskrevet 1              

A105 Stolpehull 1 Oval Ujevn Skrå 42 28   7 Middels Ovalt til ujevnt mulig stolpehull i plan, med skrå til avrundete sider og konkav bunn. 
Fyllet bestod av spettet rødlig og grå leire med svært lite humus og kull. Mulig 
naturlig variasjon, men synes som en nedgravning. 

A106 Avskrevet 1              

A107 Stolpehull 1 Oval Flat Ujevn 46 39   12 Tydelig Ovalt til noe ujevnt stolpehull i plan, med slakt skrånende sider øverst, før de går 
steilt ned mot en forholdsvis flat bunn. Nedgravningen målte 46 x 39 cm i plan, og 
var 12 cm dyp. Fyllet bestod av grå leire med kull, noe røtter og steiner, litt humus 
og trekull, og enkelte stein (mulig skoningsstein?). Fyllet var noe løsere enn 
undergrunnen. Den nederste delen var lysere, og noe mer flekkete enn toppen, men 
kunne vanskelig skilles ut som eget lag. 

A108 Stolpehull 1 Rund Flat Ujevn 53 56   21 Tydelig Tilnærmet rundt stolpehull, med svakt skrånende sider i toppen, før de blir steile ned 
mot en tilnærmet flat bunn. Mål i plan: 56 x 53 cm, dybde 21 cm. Fyllet bestod av grå 
leire med litt humus og kull, noe jernutfellinger og ispedd biter av gul leire, særlig 
mot bunnen. Mulig skal fordypningen tolkes som et stolpeavtrykk. 

A109 Grop 1 Oval     150     Middels Oval, noe ujevn grop, 150 cm på det bredeste, gikk inn i vestlige profilbenk. Fyllet 
bestod av leire med noe humus, litt trekull, enkelte stein og varmepåvirkete stein. 

A110 Ubenyttet 1          

A111 Avskrevet 1          
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Str.nr Type Lok. Plan Bunn Sider B L Dia D Tydelighet Beskrivelse 

A112 Grop 1 Oval Avrundet Avrundet 140     56 Middels Stor rektangulær til ujevn grop med en rekke fyllskifter, forbundet med grop A103, 
selv om skjæringsforholdet er uklart. Svakt rundete sider og rundet bunn, ca. 3,13 x 
2,6 m, 56 cm dyp. Bunnlaget bestod av grå leire med litt humus og kull, samt en del 
jernutfellinger, med et heterogent utseende (3). I toppen lå et lag med mørk grå leire, 
inkludert litt humus og kull, forholdsvis homogent i utseende (5). Videre var det 
lommer av grå leire med sporadiske jernutfellinger, lite kull og leire (4/6). Ukjent 
funksjon, men skal ses i sammenheng med A103. 

A113 Avskrevet 1          

A114 Stolpehull 1 Oval   32 34     Tydelig Ovalt mulig stolpehull, 34 x 32 cm. Fyllet bestod av gråbrun leire med litt humus og 

kull, enkelte varmepåvirkete stein. 

A115 Stolpehull 1 Oval Ujevn Loddrette 95 98   30 Tydelig Tilnærmet ovalt stolpehull med steile til loddrette, noe ujevne sider, og ujevn bunn, 
med mulig stolpeavtrykk. Mål i plan ca. 98 x 95 cm, 30 cm dypt. Fyllet bestod av grå 
leire med enkelte stein, litt humus og trekull, samt enkelte varmepåvirkete stein. 
Stolpehullet ble skåret av en moderne dreneringsgrøft, og det var noe uklart om det 
strakk seg på nordvestsiden av grøften, men profilet tyder på at stolpehullet var 
større enn opprinnelig antatt. 

A116 Avskrevet 1          

A117 Avskrevet 1          

A118 Stolpehull 1 Oval Ujevn Skrå 29 26   20 Tydelig Mulig ovalt stolpehull, svakt buete sider og buet, men ujevn bunn, 29 x 26 cm, 20 cm 
dyp. Fyllet bestod i bunnen av grå leire med flekker av lys sadig leire, litt humus og 
kull, noe jernutfelling (2). I toppen lå et lag mørk grå leire med litt humus, kull og 
enkelte steiner. 

A119 Grop 1 Oval Avrundet Avrundet 52 82  39 Middels Noe uklar og ujevn i plan, usikkert om det dreier seg om en eller to groper. Sidene er 
avrundete til skrå, men ujevne, mens bunden er rundet, men ujevn. Plan: 82 x 52 
cm, 39 cm dyp. Hovedfyllet 3 (5) beståd av mørk grå leire med litt humus og trekul, 
samt en del stein, hvorav noe forvitret og/eller varmepåvirket. Laget lå i bunn og 
langs østkanten av strukturen. Over lag 5 lå lag 2 i vestre del, som var lysere enn 
lag 5, med flekker av lys grå leire og jernutfellinger, lite humus og trekull. Lag 4 liknet 
en del på lag 5, i toppen i østlig del, men med mer trekull og stein. 

A120 Stolpehull 1 Oval   46 52     Tydelig Ovalt stolpehull, 52 x 46 cm i plan. Fyllet bestod av grå leire med litt humus og 
trekull, enkelte små stein. 

A121 Grop 1 Oval Ujevn Ujevn 93 84   45 Tydelig Oval til noe ujevn i plan, med svært ujevn bunn og sider. Mål i plan 93 x 84 cm, 
dybde ca. 40 cm. Mye utvaskinger og oppsprekking i bunnen som gjør det 
utfordrende å vurdere hvor strukturen slutter. Hovedfyllet 3 bestod av mørk grå leire 
med litt humus og trekull, iblandet lag 4, lag av lys grå, nesten hvit, sandig leire. I 
plan tre kullansamlinger, mulige senere staurhull. Ukjent funksjon. 

A122 Stolpehull 1 Oval   35 40     Middels Ovalt mulig stolpehull i plan, 40 x 35 cm. Fyllet bestod av leire med litt humus og 
trekull, enkelte stein. 
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Str.nr Type Lok. Plan Bunn Sider B L Dia D Tydelighet Beskrivelse 

A123 Grop 1 Oval Flat Loddrette 29 39   22 Middels Tilnærmet ovalt stolpehull med rette sider og flat bunn. Mål: 39 x 29 cm i plan, 22 cm 
dyp. Fyllet i bestod av grå leire med mye kull og biter av lysere leire, litt humus, med 
et mørkt leiresjikt i bunnen. Nedre del hadde spor av tynne leiresjikt, mens øvre del 
syntes litt mørkere og mer homogen enn bunnen. Synes derfor å ha blitt gjenfylt 
over dit i begynnelsen, før den fikk et toppfyll. Trolig skåret av drenering e.l. 

A124 Stolpehull 1 Oval Avrundet Avrundet 31 33   8 Middels Oval eller rund nedgravning, mulig stolpehull med avrundete sider og bunn. Mål: 33 
x 31 cm i plan, 8 cm dyp. Skjærer A125. Fyllet bestod av grå leire med noe humus 
og en god del kull, litt småstein. 

A125 Grop 1 Oval Ujevn Skrå 41 59   12 Utydelig Oval grop med skrå sider og flat til ujevn bunn. Mål: 59 x 41 cm i plan, 12 cm dyp. 
Skåret av A124. Fyllet bestod av grå leire med noe humus og en god del kull, litt 
småstein. Ukjent funksjon. 

A126 Avskrevet 1              

A127 Avskrevet 1              

A128 Avskrevet 1              

A129 Stolpehull 1 Ujevn Flat Loddrette 55 56   28 Middels Noe ujevnt ovalt-kvadratisk stolpehull med stolpeavtrykk, skrå sider i toppen, rette 
sider nedover, og flat bunn. Stolpenedgravningen inneholdt lag 2, grå leire med litt 
humus og trekull, samt hvite tilnærmet horisontale sjikt. Stolpeavtrykket var noe 
mørkere, og langt mer kullholdig, samt noe løsere. 

A130 Grop 1 Oval Avrundet Avrundet 42 46   7 Middels Oval men noe ujevn grop, tilnærmet rundete sider og bunn. Mål i plan ca. 46 x 42 
cm, 7 cm dyp. Skjærer A131, men noe uklar avgrensing pga oppblandet fyll. Fyllet 
bestod av grå leire med litt humus, en del trekull og enkelte små stein. Mulig 
stolpehull, men for dårlig bevart til å slå fast sikkert. 

A131 Grop 1 Oval Ujevn Ujevn 22 24   7 Utydelig Trolig oval grop (mulig stolpehull?), med ujevne sider og flat, men ujevn bunn. Mål i 
plan: 24 x 22 cm, 7 cm dyp. Vestlig del bestod av homogen grå leire med litt humus 
og kull og enkelte stein, østlig del var noe mer spettet. Skjæres av A130. 

A132 Stolpehull 1 Ujevn Ujevn Loddrette 25 35   9 Middels Noe ujevnt ovalt mulig stolpehull med rette til skrå sider og noe ujevn bunn. Mål: 35 
x 25 cm, 9 cm dyp. Fyllet bestod av grå leire med litt kull, humus og småstein, og 
med noe mer kull i midten - kan være et mulig stolpeavtrykk. 

A133 Stolpehull 1 Ujevn Flat Avrundet 34 19   6 Middels Mulig ovalt til ujevnt rufsete stolpehull, med rundete sider og flat, men ujevn bunn. 
Mål: 34 x 19 cm, 6 cm dypt. Hovedfyllet bestod av spettet gul-hvit-grå leire med litt 
humus og kull, kanskje en blanding av stolpeavtrykket og undergrunnen? Det mulige 
stolpeavtrykket var noe mørkere og mer kullholdig. Strukturen var dårlig definer på 
nordvestsiden. 

A134 Grop 1 Oval   52 88     Middels Oval grop eller mulig stolpehull, 88 x 52 cm i plan. Fyllet bestod av leire med litt 
humus og trekull, enkelte varmepåvirkete og upåvirkete stein. 

A135 Avskrevet 1              

A136 Stolpehull 1 Oval   33 38     Tydelig Ovalt mulig stolpehull, 38 x 33 cm. Fyllet bestod av homogen brungrå leire med litt 
humus og trekull. 
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Str.nr Type Lok. Plan Bunn Sider B L Dia D Tydelighet Beskrivelse 

A137 Grop 1 Oval   58 83     Middels Ovalt grop eller mulig stolpehull, 83 x 58 cm. Fyllet bestod av leire med litt humus og 
trekull. 

A138 Stolpehull 1 Oval Flat Skrå 32 39   15 Utydelig Ovalt mulig stolpehull, 39 x 32 cm, 15 cm dyp, med skrå sider og tilnærmet flat bunn. 
Fyllet bestod av homogen brungrå leire med litt humus og trekull. 

A139 Avskrevet 1              

A140 Grop 1 Ujevn Ujevn Ujevn 172 208   22 Tydelig Ujevnt oval grop med noe ujevnt rundete sider og svakt rundet bunn. Tynnere i 
sørvest enn nordøst. Mål: 208 x 172 cm i plan, 22 cm dyp. Fyllet bestod av grå leire 
med litt humus og trekull, samt en del stein, særlig i nordvest. Steinene varierte 
mellom vanlige og varmepåvirkete, og det var tilsammen ca. 8 liter varmepåvirket 
stein i strukturen. Lite kull tyder i midlertid på at de ikke var blitt varmepåvirket i 
gropen, men heller var gjenbrukt. 

A141 Stolpehull 1 Oval Spiss Avrundet 46 52   22 Middels Oval grop eller mulig stolpehull, med rundete sider og svakt spiss bunn, 52 x ca. 40 
cm i plan, 22 cm dyp. Fyllet bestod av mørk grå leire med litt humus og kull, flekker 
med grus eller grå smuldrete leire med jernutfellinger. Skjærer A142, dette er tydelig 
i profil, men uklart i plan. 

A142 Stolpehull 1 Ujevn Avrundet Avrundet 53 45   9 Middels Ujevnt oval grop eller mulig stolpehull med rundete sider og svakt rundet bunn, 53 x 
ca. 45 cm i plan, 9 cm dyp. Fyllet bestod av grå leire med litt humus og trekull, 
flekker med sandholdig leire. Skjæres av A141, dette er kun tydelig i profil. 

A143 Stolpehull 1 Oval Ujevn Avrundet 17 29   14 Middels Ovalt mulig stolpehull eller grop, med avrundete sider og noe ujevn bunn, 23 x 17 
cm i plan, 14 cm dyp. Fylt med grå leire med litt humus og kull, og spetter med grus. 
I sørvest et mulig fyllskifte som ligner på undergrunn, men noe lysere i fargen. 

A144 Stolpehull 1 Oval Flat Skrå 45 50   9 Middels Ovalt mulig stolpehull med skrå sider og noe ujevn, men flat bunn, ca. 50 x 45 cm, 9 
cm dypt. Fyllet bestod av grå leire med litt humus og kull, samt enkelte stein og 
jernutfellinger. I bunnen ligger et noe lysere og mer utvasket sjikt. Synes å være 
relatert til A145, men det er ikke mulig å avgjøre hvilken struktur som er yngst.. 

A145 Stolpehull 1 Ujevn Avrundet Avrundet 25 40   10 Middels Ovalt til ujevnt mulig stolpehull med buete sider og rundet bunn, ca. 40 x 25 cm, 10 
cm dypt. Fyllet bestod av homogen mørk grå leire med noe humus og sand, litt 
trekull, litt jernutfellinger og enkelte små stein. I nord, mellom A145 og A144, er det 
en lomme med lys grå leire med mye jernutfellinger, men det er uklart om dette 
tilhører en av strukturene, eller om det er natur. Relasjonen til A144 ble ikke avklart. 

A146 Stolpehull 1 Ujevn Ujevn Ujevn 35 48   20 Middels Ovalt mulig stolpehull eller grop, med skrå til steile sider og noe ujevnt flat bunn, 48 
x 35 cm, 20 cm dypt. Fyllet bestod av mørk grå homogen leire med litt humus og 
innslag av trekull, samt enkelte små stein. 

A147 Stolpehull 1 Rund   31 31     Middels Mulig rund-ovalt stolpehull, 31 x 31 cm. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull. 

A148 Grop 1 Ujevn   44 93     Middels Ujevn grop (eller mulig dobbelstolpe?), 93 x 44 cm. Fyllet bestod av leire med litt kull 
og humus, samt enkelte varmepåvirkete stein. 

A149 Grop 1 Oval   78 80      Middels Oval grop eller mulig stolpehull, skåret av dreneringsgrøft, minst 80 x 78 cm. Fyllet 
bestod av leire med litt humus og kull. 
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A150 Grop 1 Ujevn Ujevn Ujevn 42 70   46 Middels Ujevn, noe utflytende grop i plan, med "todelt" profil, en dypere grop med loddrette 
sider og rundet bunn i nord, og en grunnere, og på alle måter mer ujevn grop i sør. 
Mål i plan 70 x 42 cm, dybde i nord 46 cm, i sør ca. 25 cm. I toppen et sjikt (lag 3) 
med nesten sort , meget kullholdig leire med enkelte steiner, hvorav noen kanskje 
varmepåvirkete. Under dette laget lå grå leire med noe humus og kull, samt enkelte 
stein (lag 2). I bunnen av begge gropene lå et heterogent fyll som syntes å være en 
blanding av leireundergrunnen og lag 2. I nord lå en lomme med gråhvit leire med 
noe silt (lag 4). Forholdet mellom fyllene er noe uklart - det er mulig at blandingen av 
undergrunn og noe humøse masser er resultat av naturlige prosesser, men ettersom 
skjæringen er klar og tydelig, er det trolig snakk om en menneskeskapt nedgravning. 
Det kan synes som om denne har blitt gradvis gjenfylt og/eller sedimentert. Lag 2 og 
3 (kanskje 4?) er klart menneskeskapte, og synes senere enn bunnlaget, og 
representerer trolig en annen bruksfase enn bunnen. Gropens funksjon er usikker, 
det kan kanskje være snakk om dobbeltstolper, basert på form, men fyllet synes mer 
kokegropaktig, og mulig ildsted/kokegrop, evt. avfallsgrop, er også mulige tolkninger. 

A151 Stolpehull 1 Oval   36 40     Middels Ovalt mulig stolpehull, 40 x 36 cm. Fyllet bestod av grå leire med litt humus og kull. 

A152 Stolpehull 1 Oval   37 45     Middels Ovalt mulig stolpehull, 45 x 37 cm. Fyllet bestod av leire med litt humus og trekull, 
samt enkelte fragmenter av varmepåvirket stein. 

A153 Kokegrop 1 Oval Ujevn Ujevn 33 62   12 Tydelig Ujevn, trolig opprinnelig oval, kokegrop, med loddrette til skrå sider og ujevn bunn 
(flat, men i flere høyder), mål minst 62 x 33 cm (halve strukturen borte pga. 
dyptgående gravemaskin), 12 cm dyp. Fyllet bestod av grå leire med noe småstein, 
grus og kull, noe varmepåvirket stein. 

A154 Stolpehull 1 Oval Flat Loddrette 29 32   18 Tydelig Ovalt, men noe ujevnt mulig stolpehull i plan, med loddrette til steilt skrå sider og 
tilnærmet flat bunn 32 x 29 cm, 18 cm dypt. Nedgravningsfyllet (lag 3) inneholdt hvit 
spraglet leire med litt humus og kull og enkelte små stein i bunnen. Det mulige 
stolpeavtrykket inneholdt lag 2, lys grå leire med mye småstein, litt kull og humus, og 
var stedvis vasket ned gjennom lag 3. 

A155 Kokegrop 1 Oval Avrundet Avrundet 49 55   19 Tydelig Noe ujevn, men trolig opprinnelig oval kokegrop, med avrundete til skrå sider, og 
avrundet bunn , ca. 55 x 49 cm, 19 cm dyp. Rester av matjord lå i overflaten og 
gjorde det vanskelig å definere avgrensingen. Fyllet bestod av grå leire med en del 
humus, en god del kull, og en del stein, for det meste varmepåvirket. Innimellom var 
det flekker av brun leire, noe mer humøs enn resten, mens det var en lomme med 
tilnærmet hvit leire langs østsiden i profilet. Det var forholdsvis lite varmepåvirket 
stein sammenliknet med kokegropens størrelse, den varierte mye i størrelse, fra et 
par til 15 cm. 
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A156 Kokegrop 1 Oval Flat Loddrette 37 57   16 Tydelig Trolig opprinnelig oval kokegrop, med rette til rundete sider og flat, men noe ujevn 
bunn, ca. 57 x 37 cm, 16 cm dyp. Fyllet bestod av grå leire med mye kull, en del 
varmepåvirket stein, for det meste 5-10 cm stor, noe humus, og flekker av brun leire. 
I overflaten lå et tynt sjikt med humus, rester av matjordlaget lå i toppen og skjulte 
delvis strukturens avgrensing. Langs kantene var områder med noe mindre kull enn 
hovedfyllet. 

A157 Grop 1 Oval   58 65     Middels Oval grop eller mulig stolpehull, 65 x 58 cm i plan. Fyllet bestod av grå leire med litt 
humus og kull, og enkelte små stein. 

A158 Stolpehull 1 Oval   29 41     Middels Ovalt mulig stolpehull, 41 x 29 cm. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull, samt 
en stor stein (ca. 15 cm). 

A159 Avskrevet 1              

A160 Lag 1 Ujevn Ujevn    560   10 Middels Tynt lag i profil C2002. Laget lå over store deler av den øvre flaten på lok. 1, men 
var for tynn til å undersøkes nærmere de fleste steder. Fyllet bestod av lys grå leire 
med litt humus og trekull, og liknet mye på fyllet i mange av strukturene. En del av 
de avskrevne strukturene er tolket å være rester av dette laget i små lommer i 
overflaten, og det var således utfordrende å definere hva som var noe og hva som 
bare var lagrester på bakgrunn av utseende i overflaten. Kan dreie seg om 
utvasking, men er mer sannsynlig rester av fossile dyrkningsspor. 

A161 Grop 1 Oval Avrundet Skrå 720 815   93 Tydelig Stor grop, tilnærmet oval i plan, med svakt skrå til avrundete sider, flat til lett rundet 
bunn, 815 x 720 cm i plan, opptil 93 cm dyp. Skåret av dreneringsgrøft ø-v. Gropen 
ble først snittet N_S med maskin, profilet dokumentert, og deretter ble det lagt et 
ØV-gående profil. Strukturen var dypere vest for NS-profilet enn denne profilbenken 
antydet. I NS-profilet var det slake sider, med omfattende mengder småstein i 
bunnen, mens den forholdsvis flate bunnen av gropen var steinfritt. Steinlaget var 
ikke tilstede i ØV-profilet, der var sidene steilere og mer rundete, i likhet med 
bunnen. Hovedfyllet (1) bestod av gråbrun spettet leire med noe humus, litt kull, 
enkelte stein, og var meget kompakt. I ØV-profilet ble det observert at toppen var 
noe mykere og mer humøs enn lenger ned i strukturen, mens det i bunnen var noe 
seigere leire, men det var ingen tydelige skiller i fyllet, og lagene ble definert som 
1A-C, men egentlig samme ting. Lag 2 ble kun observert i NS-profilet, og var noe 
mykere enn lag 1, men syntes ellers svært lik. Lag 3 tilsvarer steinlaget i bunnen av 
NS-profilet, samme hovedbestanddeler som lag 1, men med stein og grus. Lag 4 var 
tynne lommer med gulbrun leire med lite inklusjoner, kanskje del av undergrunnen? i 
sørlig del av NS-profilet. Lag 5 var et mørkebrunt leirelag med noe humus og kull, i 
bunnen av gropen, kun observert i ØV-profilet. Noe treverk i lag 1C, rødlig og 
oppråtnet, til forskjell fra treverk i dreneringsgrøften, som er brunsort og fremdeles 
ganske kompakt. Gropens funksjon er ukjent, kanskje dreier det seg om et grophus, 
men det er ingen strukturelle elementer som kan bekrefte eller avkrefte dette. 



Gnr. 33, 34, Skedsmo kommune  Saksnr. 2010/9044 

 

  

 63 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

Str.nr Type Lok. Plan Bunn Sider B L Dia D Tydelighet Beskrivelse 

A162 Grop 1 Ujevn Avrundet Ujevn 110 150   21 Tydelig Ujevn, kanskje opprinnelig oval grop, med lett rundet bunn og rundete til skrå/ujevne 
sider, 150 x 110 cm, 21 cm dyp. Fyllet bestod av gråbrun leire med noe humus, litt 
kull, enkelte stein 10-20 cm. I sør noe mørkere og mer humøst. Ukjent funksjon. 

A163 Kokegrop 1 Oval Flat Skrå 99 131   28 Tydelig Kokegrop, noe rufsete i kantene, men trolig opprinnelig oval i plan, med skrå sider 
og flat men noe ujevn bunn, 131 x 99 cm, 28 cm dyp. Fyllet bestod av grå leire med 
litt humus, noe kull, og rikelig med varmepåvirket stein (5-20 cm). I bunnen var en 
tynn, men tydelig kullrand. Lags kantene i plan og litt ned i strukturen var det 
rødbrent leire. Trekullet var til dels godt bevart, og viste større stokker som 
fremdeles til en viss grad hang sammen. 

A164 Grop 1 Oval Flat Avrundet 211 290   26 Tydelig Rektangulær til oval grop med buete sider og flat, men noe ujevn bunn, 290 x 211 
cm, 26 cm dyp. Hovedfyllet bestod av brun til brungrå leire med litt humus og kull, 
mye stein i varierende størrelse (lag 3). I sørvest en nedgravning med rundete sider 
og bunn, primært fylt med gulbrun leire med litt humus og kullstøv, samt en del stein 
i varierende størrelse (lag 1). Langs sørøstsiden en noe lysere fyllskift uten stein (lag 
2), mens det under bunnen av denne nedgravningen lå et tynt sjikt med mørk brun 
leire, med litt humus og enkelte små stein, som var svært seigt (lag 4). 
Nedgravningen representert ved lag 1, 2 og 4 var ikke synlig i plan, men i profil er 
det tydelig at den skjærer resten av gropen. Det er imidlertid usikkert om 
nedgravningen tilhører samme bruk som resten av gropen, eller om den 
representerer annen bruk. 

A165 Kokegrop 1 Oval Flat Skrå 86 80   23 Tydelig Oval kokegrop, skrå til steile sider og flat bunn, 86 x 80 cm, 23 cm dyp. Fyllet bestod 
av grå leire med mye kull og nevestor stein (5-15 cm). I bunnen en tynn, men tydelig 
kullrand. Langs sidene i plan rødbrent leire. 

A166 Stolpehull 1 Oval   27 30     Middels Mulig ovalt stolpehull, 30 x 27 cm. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull. 

A167 Stolpehull 1 Oval   28 32     Middels Ovalt mulig stolpehull, 32 x 28 cm. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull. 

A168 Grop 1 Ujevn Skrå Avrundet 39 39   12 Middels Ujevnt "kileformet" mulig stolpehull, med rundete til skrå sider og skrå bunn, 39 x 39 
cm, 12 cm dypt. Hovedfyllet bestod av mørk grå leire med en god del kull, særlig i 
nederste del av strukturen, og litt humus, enkelte stein. I midten et mørkere lag med 
noe mer kull enn resten - mulig stolpeavtrykk. 

A169 Stolpehull 1 Ujevn   18 29     Middels Noe ujevnt mulig stolpehull, 29 x 18 cm. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull. 

A170 Stolpehull 1 Rektangulær   27 38     Middels Rektangulært til ovalt mulig stolpehull, 38 x 27 cm. Fyllet bestod av leire med litt 
humus og kull, enkelte stein. 

A171 Stolpehull 1 Rektangulær   30 30     Middels Rektangulært til ovalt mulig stolpehull, 39 x 30 cm. Fyllet bestod av leire med litt 
humus og kull, enkelte stein. 



Gnr. 33, 34, Skedsmo kommune  Saksnr. 2010/9044 

 

  

 64 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

Str.nr Type Lok. Plan Bunn Sider B L Dia D Tydelighet Beskrivelse 

A172 Grop 1 Oval Flat Loddrette 58 75   29 Tydelig Oval grop med flat bunn, skrå sider øverst og rette sider nederst, 75 x 58 cm, 29 cm 
dyp. Fyllet bestod primært av brunsvart leire med en god del sand og stein, noe 
humus, mye jernfragmenter (lag 2; jernet ble kastet etter røntgen). En lomme i 
nordøstlig del med gråbrun leire med noe kull og humus, samt jern (3). Langs 
ytterkantene og i plan et fyllskifte med gråbrun leire med litt kull og humus, uten 
stein. Ukjent funksjon, og det er usikkert om alt jernet som ble funnet i strukturen 
tilhører strukturens bruksfase eller ikke. Den har i det minste trolig hatt en sen bruk 
som avfallsgrop. 

A173 Stolpehull 1 Ujevn Avrundet Loddrette 72 50   36 Tydelig Noe ujevnt stolpehull i plan, trolig som følge av naturlige forstyrrelser i 
undergrunnen, også synlige i profil., 72 x 50 cm, 36 cm dypt. Fyllet bestod av grå, 
relativt homogen leire med litt grus, trekull og humus. Lys grå leire langs begge 
sidene - enten en tidligere nedgravning, eller en naturlig variasjon i undergrunnen. 
Store og vertikalt stilte skoningsstein i bunnen.  

A174 Grop 1 Oval   100 115     Tydelig Oval grop, 115 x 100 cm. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull, samt enkelte 
stein. 

A175 Avskrevet 1              

A176 Grop 1 Oval   50 47     Utydelig Usikker oval grop, 50 x 47 cm. Fyllet bestod av leire med litt kull og humus, enkelte 
stein. 

A177 Stolpehull 1 Oval   21 23     Middels Mulig ovalt stolpehull, 23 x 21 cm. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull, en 
enkelt varmepåvirket stein. 

A178 Stolpehull 1 Oval   20 22     Middels Mulig ovalt stolpehull, 22 x 20 cm. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull. 

A179 Stolpehull 1 Oval   23 27     Middels Mulig ovalt stolpehull, 27 x 23 cm. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull. 

A180 Stolpehull 1 Oval   26 30     Middels Mulig ovalt stolpehull, 30 x 26 cm. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull, 
enkelte stein. 

A181 Stolpehull 1 Rund Avrundet Ujevn     29 13 Tydelig Mulig rundt stolpehull, med skrå til steile sider og svakt rundet bunn, diameter 29 
cm, dybde 13 cm. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull, samt mindre stein, 
som så ut til å kunne være skoningsstein. 

A182 Stolpehull 1 Oval   35 42     Middels Mulig ovalt stolpehull, 42 x 35 cm. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull, samt 
en del mindre stein. 

A183 Stolpehull 1 Oval Flat Skrå 31 38   31 Tydelig Ovalt stolpehull med skrå til svakt rundete sider og smal, flat bunn, 38 x 31 cm, 31 
cm dyp. Fyllet bestod primært av homogen grå leire med litt kull og humus, samt en 
del stein, inkludert en oppsmuldret flat stein i bunnen. Langs vestsiden et sjikt med 
løs grå leire med en del silt og humusflekker - kan være naturlig. Steinen i strukturen 
kan trolig være skoningsstein. 

A184 Stolpehull 1 Oval   39 50     Middels Mulig ovalt stolpehull, 50 x 39 cm. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull. 

A185 Stolpehull 1 Oval Flat Ujevn 30 37   21 Middels Ovalt stolpehull med skrå til svært ujevne, og mulig innraste sider, 37 x 30 cm, 21 
cm dypt. Fyllet bestod av mørk grå homogen leire med litt trekull og humus, noe 
grus, en del små stein (ca. 10 cm), som kan ha fungert som skoning. Noe mer kull i 
midtre del av strukturen. 
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A186 Stolpehull 1 Oval   42 36     Middels Mulig ovalt stolpehull, 42 x 36 cm. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull. 

A187 Grop 1 Ujevn Avrundet Ujevn 65 71   16 Tydelig Ujevn, delvis oval grop, 71 x 65 cm, 16 cm dyp. Hovedfyllet bestod av gråbrun leire 
med litt humus og kull, samt enkelte nevestore stein. Det var noe mer kull og 
antydning til mørkere i midten av strukturen. I øvre del var et område med brent 
leire, som sammen med kullet kunne indikere at det dreide seg om et ildsted, men 
det synes å være for små mengder av begge deler til at ildsted er et plausibelt 
alternativ. Gropens funksjon er derfor ukjent. Det ble funnet to senere kasserte 
jerngjenstander i gropen. 

A188 Stolpehull 1 Oval   26 29     Middels Mulig ovalt stolpehull, 29 x 26 cm. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull. 

A189 Stolpehull 1 Oval   25 29     Middels Mulig ovalt stolpehull, 29 x 25 cm, Fyllet bestod av leire med litt humus og kull. 

A190 Stolpehull 1 Oval   21 30     Middels Mulig ovalt stolpehull, 30 x 21 cm. Fyllet bestod av grå leire med litt humus og kull. 

A191 Stolpehull 1 Ujevn Flat Loddrette 39 42   22 Tydelig Ujevnt, trolig opprinnelig ovalt stolpehull, med rette sider og tilnærmet flat bunn. 
Fyllet bestod av mørk grå leire i toppen, med litt sand, grus, humus og kull, samt 
fragmentarisk gul smulete leire. I bunnen en lysere, mer utvasket versjon av det 
samme., noe som også forekommer som en klump ut til vest fra toppen. En del 
forstyrrelser eller variasjoner i undergrunnen gjør tolkningene utfordrende. Rikelig 
med stein i stolpehullet, steinene (5-10 cm) ligger langs kantene og bunnen, og 
tolkes som skoningsstein. 

A192 Stolpehull 1 Oval   32 39     Middels Mulig ovalt stolpehull, 39 x 32 cm. Fyllet bestod av grå leire med litt humus og kull. 

A193 Stolpehull 1 Ujevn   23 24     Middels Ovalt mulig stolpehull, 24 x 23 cm. Fyllet bestod av grå leire med litt humus og kull. 

A194 Stolpehull 1 Ujevn Ujevn Ujevn 40 41   27 Tydelig Ovalt stolpehull med skrå, ujevne sider og ujevn bunn. Fyllet bestod av homogen 
gråbrun leire med litt humus og kull, samt en god del stein, særlig langs kantene. 
Steinene tolkes som skoningsstein. Det synes å være litt mer kull i midten av 
strukturen, dette kan være et stolpeavtrykk. 

A196 Stolpehull 1 Rektangulær   19 31     Middels Rektangulært mulig stolpehull, 31 x 19 cm. Fyllet bestod av leire med litt kull og 
humus. 

A196 Stolpehull 1 Oval   23 24     Middels Ujevnt mulig stolpehull, 24 x 23 cm. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull. 

A197 Stolpehull 1 Ujevn Ujevn Ujevn 62 44   18 Middels Noe ujevnt ovalt mulig stolpehull, med buete og ujevne sider og bunn, 62 x 44 cm. 
Fyllet består av gråbrun leire med litt humus, kull, grus, og noen steiner. 

A198 Stolpehull 1 Oval Flat Loddrette 38 32   22 Middels Mulig ovalt stolpehull med tilnærmet rette sider (men med en utstikker mot vest) og 
flat bunn. Fyllet i nedgravninger var grå leire med litt kull og humus, enkelte små 
stein, og iblandet undergrunnsleire. Over dette et noe mer humøst og kullholdig lag, 
med flere og noe større stein. Foreslås å være et stolpehull med skoningsstein, men 
er ikke entydig. 

A199 Avskrevet 1              

A200 Avskrevet 1              

A201 Avskrevet 1          

A202 Stolpehull 1 Oval   42 58     Middels Ovalt mulig stolpehull eller grop, 58 x 42 cm. Fyllet bestod av grå leire med litt 
humus og kull, samt enkelte små stein. 
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A203 Stolpehull 1 Oval   22 25     Utydelig Ovalt mulig stolpehull eller grop, 25 x 22 cm. Fyllet bestod av leire med litt humus, 
og en enkelt stein. 

A204 Grop 1 Oval   170 220     Middels Oval grop, 220 x 170 cm. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull. 

A205 Lag 1 Ujevn     7400   95 Middels Lag i profil C2003, direkte under pløyejorden fra profilets sørlige ende og opp til ca. 
71 m. Delvis under lag A219 i 71-74 m intervallet, der laget forsvinner. Ligger over 
lag 206 fra 0-60 m, deretter rett over undergrunnen. Tolkes som et forholdsvis 
moderne fyll- eller planeringslag, der det ligger nedover skråningen. Noe mindre 
homogent enn matjorden, tyder på at det ikke har blitt like godt omrotet og dermed 
blandet, men bestanddelene er stort sett like. Leire med en god del humus, noe kull, 
enkelte små stein og varmepåvirkete stein, spettet rødt, brunt og grått. 

A206 Lag 1 Ujevn     5900   105 Middels Lag i profil C2003, under lag A205 fra profilets sørlige ende og opp til ca. 56 m. 
Ligger stedvis over lag 215, 216, 218. Tolkes som et forholdsvis moderne fyll- eller 
planeringslag, der det ligger nedover skråningen, og likner mye på A205 og A207. 
Som A205, leire med en god del humus, noe kull, enkelte små stein og 
varmepåvirkete stein, grå med noe spetter i rødlig og brunt. 

A207 Lag 1 Ujevn     500   25 Middels Lag i profil C2003, i form av lunger og tunger i lag A206, i profil C2003s sørlige del, 
observert i seksjon C1 og C2. Tolkes som et forholdsvis moderne fyll- eller 
planeringslag, der det ligger nedover skråningen. Likner A205 og A206, men gråere 
og renere leire, med mindre inklusjoner. Leire med en del humus, noe kull, enkelte 
små stein og varmepåvirkete stein. 

A208 Lag 1 Ujevn    10 0 20 Middels Lag i profil C2003, under lag A206 og over A209 i profil C2003s sørlige del, kun 
observert i seksjon C1. Tolkes som et avsatt lag, i form av et tynt sjikt i om lag 10 m 
lengde, maks 20 cm tykkelse. Brunoransje leire med noe humus, litt sand og humus, 
en del kull og mye jernutfellinger. 

A209 Lag 1 Ujevn    1300 0 30 Tydelig Bunnlag i sørlig del av profil C2003, under lag A208, observert i seksjon C1 og C2. 
Bestod av gråblå leire med litt sand og humus, en del kull og varmepåvirket stein i 
varierende størrelser. Ikke gravd til bunns pga høy profilvegg, opptil 30 cm synlig, 
men fortsatte trolig mye lengre ned. 

A210 Lag 1 Ujevn      18 Tydelig Lag i profil C2003, kun observert i seksjon C2, der laget ligger under lag A209 og 
over lag A211. Likner på lag A209, men er mer blålig i farge, og består av leire med 
litt sand og humus, en del kull og varmepåvirket stein i varierende størrelser. Opptil 
18 cm tykt. 

A211 Lag 1 Ujevn      26 Tydelig Lag i profil C2003, kun observert i seksjon C2, der laget ligger under A210 og over 
A212. Laget likner lag A209 og A210, men er noe brunere, med mer humøse spetter 
og noe jernutfellinger.  

A212 Lag 1 Ujevn      17 Tydelig Bunnlag i profil C2003, kun observert i seksjon C2, der det lå under lag A211. Liknet 
mye på lag A209-211, men var noe brunere, og bestod av leire med en del humus, 
litt sand og kull, enkelte varmepåvirkete stein. Opptil 17 cm tykt. 
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A213 Lag 1 Ujevn      22 Middels Lag i profil C2003, kun observert i utsnitt C1, der det lå under pløyelaget og  i 
overkant av lag A205, som det liknet mye på, men A213 var noe lysere enn A205. 
Laget bestod av rød-grå-brun spettet leire med noe humus, sand og kull, samt 
enkelte (mulige) varmepåvirkete stein. 

A214 Lag 1 Ujevn      22 Middels Lag i profil C2003, kun observert i seksjon C3, der den ligger under lag A205 og 
over lag A215. Laget bestod av spettet gråbrun leire med en del humus og kull, noe 
sand og stein. Laget tolkes som mulig fossilt dyrkningslag. 

A215 Lag 1 Ujevn      10 Middels Lag i profil C2003, observert i seksjon C3 og C4. Laget ligger under lag A214 og 
A206, og over lag A216. Laget bestod av leire med noe humus, litt sand og kull, og 
mye jernutfellinger, noe mindre oransje enn lag A208, som det har en del likheter 
med. Tolkes som et mulig avsatt lag, evt. representerer laget en fase der området 
har ligget åpent mellom aktivitetsfaser. 

A216 Lag 1 Ujevn      23 Middels Lag i profil C2003, observert i utsnitt C3, C4 og C5. Laget lå under lag A215 og over 
undergrunnen. Det bestod av spettet gråbrun leire med en del humus, en god del 
kull, noe sand og stein. Liknet mye på lag A214, men var mer kladdete og fetere, og 
med noe mer kull. Tolkes som mulig fossilt dyrkningslag. 

A217 Lag 1 Ujevn      5 Middels Lag i sørlig del av profil C2003, kun observert i seksjon C4, der det ligger under lag 
A216 og over undergrunnen. Laget liknet en del på lag A216, med spettet gråbrun 
leire med en del humus og kull, noe jord og stein, men var lysere, og mindre rikt på 
humus og kull. Tolkes som fossilt dyrkningslag, alternativt utvasking av det fossile 
dyrkningslaget over. 

A218 Lag 1 Ujevn      30 Middels Lag i profil C2003, kun observert i seksjon C6. Laget lå over undergrunnen og under 
lag A206. Det bestod av grå til gråbrun leire med litt humus og kull, sand og enkelte 
små steiner. Tolkes mest sannsynlig som et fossilt dyrkningslag, alternativt kan laget 
ha blitt avsatt. 

A219 Lag 1 Ujevn    2200  45 Middels Lag i nordlig del av profil C2003. Med unntak av helt i sør, der lagets sørligste tunge 
ligger så vidt over lag A205, ligger laget direkte på undergrunnen, og under 
pløyelaget. Det er usikkert om laget representerer natur, utvasking eller dyrking. Det 
inneholdt gulgrå leire med svært begrensete mengder humus og kull. 

A220 Grop 2A Oval   80 107   Middels Oval grop, 107 x 80 cm. Fyllet bestod av leire med litt kull og humus. 

A221 Avskrevet 2A          

A222 Stolpehull 2B Oval Avrundet Avrundet 38 21  18 Tydelig Ovalt stolpehull med avrundete til skrå sider og lett avrundet bunn, 38 x 21 cm, 18 
cm dyp. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull, samt enkelte stein. Betydelig 
mykere enn undergrunnen. 

A223 Stolpehull 2B Oval Skrå Skrå 68 88  24 Tydelig Ovalt mulig stolpehull med skrå til ujevne sider og flat til lett skrå bunn, 88 x 68 cm, 
24 cm dyp. Fyllet bestod av kompakt lys grå leire spettet med brunt, med litt humus 
og kull, og i overflaten noe mykere grå leire med litt spetter, noe humus og kull, 
enkelte stein som kan representere skoning, da de lå langs kanten. Det lysegrå laget 
synes å være iblandet undergrunnsleire i større grad enn det grå laget. 



Gnr. 33, 34, Skedsmo kommune  Saksnr. 2010/9044 

 

  

 68 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

Str.nr Type Lok. Plan Bunn Sider B L Dia D Tydelighet Beskrivelse 

A224 Stolpehull 2B Oval   43 53   Middels Ovalt mulig stolpehull, 53 x 43 cm i plan. Fyllet bestod av leire med litt humus og 
kull. 

A225 Stolpehull 2B Oval   44 52   Middels Ovalt mulig stolpehull, 52 x 44 cm i plan. Fyllet bestod av leire med litt humus og 
kull. 

A226 Stolpehull 2B Oval   42 47   Middels Oval mulig stolpehull, 47 x 42 cm i plan. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull. 

A227 Grop 2B Oval   54 72   Middels Grop eller mulig stolpehull, 72 x 54 cm i plan. Fyllet bestod av grå leire med litt kull 
og humus. 

A228 Kokegrop 2B Oval Flat Avrundet 56 76  7 Tydelig Oval, men noe rufsete, bunn av kokegrop (eller ildsted), med flat bunn og lett 
rundete sider, 76 x 56 cm, 7 cm dyp. Fyllet bestod av gråbrun siltig leire med noe 
humus og kull, enkelte stein. Steinene er ikke tydelig varmepåvirket. Flekkvis er det 
en del kull i plan, men ikke i profilet. 

A229 Kokegrop 3A Oval   140 200   Tydelig Oval kokegrop, 200 x 140 cm i plan. Fyllet bestod av leire med en del humus og kull, 
samt en god del varmepåvirket stein. Datert av Akershus fylkeskommune og derfor 
ikke videre undersøkt. 

A230 Avskrevet 3B          

A231 Avskrevet 3C          

A232 Stolpehull 3C Oval   46 57   Middels Ovalt mulig stolpehull eller grop, 57 x 46 cm i plan. Fyllet bestod av leire med litt kull 
og humus. 

A233 Grop 3B Ujevn   70 70   Utydelig Ujevn og utydelig grop, ca. 70 x 70 cm i plan. Fyllet bestod av leire med litt humus 
og kull. 

A234 Avskrevet 3C          

A235 Avskrevet 3C          

A236 Grop 3C Oval   70 86   Tydelig Oval grop, 86 x 70 cm i plan. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull. 

A237 Kokegrop 3C Oval Flat Avrundet 88 106  19 Middels Kokegrop som delvis går inn i profil C2004. Kokegropen skjærer deler av, men trolig 
ikke hele lag A240, og har derfor trolig blitt anlagt i perioden da A240 akkumulerte. 
Kokegropen var oval med flat bunn og avrundete sider, og målte 106 x minst 88 cm, 
og var minst 19 cm dyp. I overflaten var fyll 1, som liknet mye på A239 og A240 
over; brun til brungrå spettet leire med en god del humus, en del kull, noe 
varmepåvirket stein. Langs vestsiden lå under dette fyll 2, som liknet på fyll 1, men 
var noe lysere og mer utvasket. I bunnen av kokegropen lå et tykt kullag, lag 3, med 
litt leire og humus. Det var rikelig med varmepåvirket stein i overgangen til kullaget. 

A238 Lag 3C Ujevn    600  36 Tydelig Lag i profil C2004, under pløyelaget og over lag A239. Likner på lag A205 og A206 i 
profil C2003, og representerer trolig samme type påfyll som disse. Laget var 
"homogent heterogent", spettet rød-grå-brunt, og bestod av leire med moderate 
mengder humus og lite kull, enkelte steiner. Det var opptil 40 cm tykt. 
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Str.nr Type Lok. Plan Bunn Sider B L Dia D Tydelighet Beskrivelse 

A239 Lag 3C Ujevn    600  25 Middels Lag i profil C2004, under lag A238 og over lag A240. Noe uklar relasjon til kokegrop 
A237, men ser ut til å ligge over (og være yngre enn) kokegropen. Fyllet bestod av 
brun leire med islett av grått, noe spettet, med en del humus, enkelte stein og en del 
kullbiter. Tolkes forslagsvis som et fossilt dyrkingslag, men kan alternativt være et 
fyllag i likhet med A238. 

A240 Lag 3C Ujevn    600  13 Middels Lag i profil C2004, under lag A239 og direkte over undergrunnen. Laget skjæres av 
kokegrop A237, men ettersom fyllet i kokegropen liknet på fyllet i A239 og A240 var 
det vanskelig å definere hvor høyt kokegropen lå. Kokegropen var ikke erkjennbar i 
plan før litt nede i A240, og det kan derfor se ut til at kokegropen ble anlagt mens lag 
A240 akkumulerte. A240 lignet mye på lag A239, men var noe lysere og mer 
utvasket. Det bestod av brungrå spettet leire med noe humus, litt kull og enkelte 
stein. Tolkningen er noe usikker, det kan dreie seg om et dyrkningslag, alternativt 
om akkumulering ovenfra, eller utvasking fra overliggende lag. 

A241 Grop 2B Oval Flat Ujevn 1761 254  37 Tydelig Stor, noe rufsete oval grop med ujevne til skrå sider og tilnærmet flat bunn. Fyllet 
bestod av løs grå leire med mye kull, noe humus, og store mengder stein, hvorav en 
god del var varmepåvirket (tilsammen rundt 110 l stein i snittet). Store kullbiter og 
særlig mye stein i bunne, men ikke noen typisk kokegrop. Ukjent funksjon. 

A242 Grop 2B Oval   80 110   Middels Oval grop, ca. 110 x 80 cm i plan. Fyllet bestod av grå leire med litt kull og humus. 

A243 Grop 2B Oval   75 90   Middels Oval grop, 90 x 75 cm i plan. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull. 

A244 Grop 2B Oval   65 82   Middels Oval grop, 82 x 65 cm i plan. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull. 

A245 Grop 2B    100 112   Middels Oval grop, 112 x 100 cm i plan. Fyllet bestod av grå leire med litt humus og kull. 

A246 Grop 1 Ujevn Ujevn Ujevn 52 82  39 Middels Noe uklar og ujevn i plan, usikkert om det dreier seg om en eller to groper, men 
tolkes her som at A119 bør avskrives, og er del av A246. Sidene er avrundete til 
skrå, men ujevne, mens bunden er rundet, men ujevn. Plan: 82 x 52 cm, 39 cm dyp. 
Hovedfyllet 3 (5) bestod av mørk grå leire med litt humus og trekull, samt en del 
stein, hvorav noe forvitret og/eller varmepåvirket. Laget lå i bunn og langs østkanten 
av strukturen. Over lag 5 lå lag 2 i vestre del (opprinnelig tolket som A119), som var 
lysere enn lag 5, med flekker av lys grå leire og jernutfellinger, lite humus og trekull. 
Lag 4 liknet en del på lag 5, i toppen i østlig del, men med mer trekull og stein.  

A247 Kokegrop 3E Oval Flat Avrundet 65 70  14 Tydelig Oval bunn av kokegrop, med flat bunn og avrundete sider, ca. 70 x 65 cm, 14 cm 
dyp. Fyllet var gråbrun leire med noe humus, litt kull, og svært mye varmepåvirket 
stein. Det var ikke noen tydelig kullrand. Kokegropen lå i en rest av et dyrkningslag, 
som gjorde den vanskelig å definere i plan. Lite kull. 

A248 Grop 3E Oval   54 92   Middels Oval grop, 92 x 54 cm i plan. Fyllet bestod av leire med litt humus og kull. 

A249 Avskrevet 3F          

A250 Kokegrop 3F Oval Ujevn Skrå 138 198  24 Tydelig Oval kokegrop med slakt skrå sider og noe ujevn til flat bunn, 195 x 138 cm, 24 cm 
dyp. Hovedfyllet bestod av mørk grå leire med litt humus og kull, samt mye 
varmepåvirket stein i varierende størrelser, fra neve til skallestor. I bunnen et 
trekullag med litt leire. Langs kantene var det en tydelig rand av rødlig varmepåvirket 
leire.  
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Str.nr Type Lok. Plan Bunn Sider B L Dia D Tydelighet Beskrivelse 

A251 Avskrevet 3D          

A252 Smiegrop 1 Ujevn Flat Skrå 188 196  51 Tydelig Grop med kompleks stratigrafi, forslagsvis tolket som smiegrop. I plan var gropen 
svært ujevnt oval, med tilnærmet flat bunn. Sidene var slakt konkave i toppen, før de 
gikk ganske steilt ned mot bunnen. I bunnen lå tre fyllskifter som trolig stammer fra 
konstruksjonen, innrasing e.l. I vestre hjørne lå lag 2, lys grå homogen leire, samme 
fyll lå også i overflaten langs østlige del. I bunnen i øst og fra bunnen og langs 
sidene opp til toppen i vest lå lag 3, som bestod av lys grå leire, noe lysere enn lag 
2, med små lommer mer sandholdig leire. En kullinse på ca. 10 cm lå over store 
deler av bunnen (lag 13), og tolkes som første bruksfase i gropen. Det var svært 
kullholdig, men mest i form av kullstøv, det var forholdsvis lite kullbiter bevart. Over 
dette lå lag 5, som bestod av grå leire med enkelte lysere spetter; litt humus, en god 
del trekull og brent leire iblandet. Enkelte stein, kanskje varmepåvirket. I overkant av 
lag 5 lå et sjikt med rødlig varmepåvirket leire og sand (4/8), forholdsvis kompakt i 
øst, men svært sporadisk mot vest. Fyllet var mykt og smuldrete. Direkte i overkant 
av dette lå lommer av grå leire med varierende mengder kull, humus og brent leire 
(7/9), uklare, svært heterogene og sporadiske. Et nytt lag med lag 5 ligger over 
dette, men med enkelte lommer av rødbrent leire, som lag 4. Over dette igjen lag 12, 
lys grå leire med en del trekull og humus, synes noe "renere" enn lag 5. I toppen 
ligger et nytt kullag 14, som tolkes som enn sen bruksfase. Det ble funnet en del 
slagg i strukturen, inkludert en mulig bunnskolle, glødeskall (el. hammerskall) og 
slaggperler, samt ett fragment brent bein. Bunnskollen er svært heterogen i 
sammensetning, og antas å stamme fra primær smieproduksjon. Gropens størrelse, 
stratigrafi og fyll er imidlertid noe uvanlig for middelalderske smiegroper, og det kan 
muligens dreie seg om en avfallsgrop for smieavfall, eller et annet anlegg i 
tilknytning til smien. 

A253 Lag 5 Ujevn Ujevn     38 Middels Lag i profil C2007 og C2008, i hulvei. Laget bestod av brungul silt med noe sand og 
grus, enkelte stein, en god del humus, og en del røtter, forholdsvis kompakt. Laget lå 
rett under torven i vollene til hulveien. Laget skjæres av selve veiløpet , noe som vel 
så mye kan skyldes moderne slitasje som gammel bruk, men laget kan stamme fra 
en tidlig fase av veiløpet. Det er en teoretisk mulighet for at laget er påført for å 
definere vollene tydelig, men det synes lite sannsynlig. Laget ligger delvis over lag 
A254, ellers over undergrunnen. 

A254 Lag 5 Ujevn Ujevn     50 Middels Lag i profil C2007 og C2008, i hulvei. Laget bestod av brungul silt med noe sand og 
grus, enkelte stein, en god del humus, og en mye røtter, og var ganske løst. Laget lå 
delvis under lag A253, og delvis rett under torven, sistnevnte særlig i selve veiløpet. 
Det er usikkert hvordan laget skal tolkes, om det er akkumulerte masser etter lang 
tids bruk av veifaret, utvasking av humus fra lag over, påført fyll eller utrast jord, da 
veiløpet ligger i skrått terreng.  

A255 Stolpehull 1 Oval   35 50   Middels Oval mulig stolpehull eller grop, 50 x 35 cm i plan. Fyllet bestod av leire med litt 
humus og kull. 



11.2 TILVEKSTTEKST 
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11.3 PRØVER 
11.3.1 KULLPRØVER 

KPnr Anr Lok. Kontekst C-nr. 
Uppsala  
Lab.nr. 

Gram Treslag C14-datering Komm. 

KP1 A172 1 Grop m/jern C58306/30 Ua-45194 2,5 
4 bjørk 
16 gran 

2497 ± 33 BP 
kal. 770-540 f.Kr. 

 

KP2 A163 1 Kokegrop C58306/26  6,9 
39 gran 
1 furu 

  

KP3 A165 1 Kokegrop C58306/29 Ua-45193 7,7 
23 bjørk 
16 gran 
1 furu 

1181 ± 30 BP 
kal. 780-890 e.Kr. 

 

KP4 A252 1 Smiegrop C58306/41 Ua-45202 9,1 
16 gran 
24 furu 

540 ± 30 BP 
1325-1430 e.Kr. 

 

KP5 A252 1 Smiegrop C58306/42  26,2    

KP6 A250 3F Kokegrop C58307/6  17,6 
4 bjørk 
36 osp 

  

KP7 A247 3E Kokegrop C58307/5 Ua-45201 0,6 28 bjørk 
3069 ± 32 BP 

1395-1305 f.Kr. 
 

KP8 A237 3C Kokegrop C58307/2 Ua-45198 3,7 
29 bjørk 
1 hassel 
10 furu 

1524 ± 30 BP 
460-600 e.Kr. 

 

KP9 A150 1 Grop C58306/19  0,5    

KP10 A153 1 Kokegrop C58306/20  1,4    

KP11 A156 1 Kokegrop C58306/23 Ua-45191 1,7 

7 bjørk 
24 gran 
7 furu 
2 eik 

1046 ± 30 BP 
kal. 980-1025 e.Kr. 

 

KP12 A103 1 Grop, L3 C58306/15  0,1   MP12 

KP13 A103 1 Grop, L8 C58306/16  0,2   MP13 

KP14 A112 1 Grop, L3 C58306/17 Ua-45190 0,5 
16 bjørk 
6 furu 

5206 ± 32 BP 
kal. 4040-3970 f.Kr. 

MP14 

KP15 A112 1 Grop, L5 C58306/18  1   MP15 

KP16 A253 5 Lag, C2007 C58308/1  <0,1   MP16 

KP19 A191 1 Stolpehull C58306/33 Ua-45195 0,2 
13 bjørk 
2 furu 

1075 ± 30 BP 
kal. 890-1020 e.Kr. 

MP19 

KP20 A164 1 Grop, L1 C58306/27  0,1   MP20 

KP21 A164 1 Grop, L3 C58306/28  0,1   MP21 

KP24 A241 2B Grop C58307/1 Ua-45200 1,1 
19 bjørk 
1 hassel 

7 eik 

2958 ± 31 BP 
1260-1120 f.Kr. 

MP24 

KP25 A239 3C Lag, C2004 C58307/3 Ua-45199 0,2 
14 bjørk 
1 hassel 

1976 ± 30 BP 
20 f.Kr.-65 e.Kr. 

MP25 

KP26 A240 3C Lag, C2004 C58307/4  0,3   MP26 

KP27 A161 1 Grop C58306/24  0,1   MP27 

KP28 A161 1 Grop C58306/25 Ua-45192 0,1 
5 bjørk 
6 furu 

1058 ± 30 BP 
kal. 900-1020 e.Kr. 

MP28 

KP29 A173 1 Stolpehull C58306/32  0,1   MP29 

KP30 A155 1 Kokegrop C58306/22  0,4   MP30 

KP31 A154 1 Stolpehull C58306/21  0,5 
13 bjørk 
4 furu 

 MP31 

KP32 A194 1 Stolpehull C58306/34  0,2   MP32 

KP33 A172 1 Grop C58306/31  -   MP5 

KP34 A208 1 Lag, C2003 C58306/35  0,2   MP6 

KP35 A209 1 Lag, C2003 C58306/36  0,3   MP7 

KP36 A211 1 Lag, C2003 C58306/37  0,4   MP8 

KP37 A212 1 Lag, C2003 C58306/38 Ua-45196 0,6 

10 bjørk 
2 hassel 

3 furu 
6 eik 

3611 ± 41 BP 
kal. 2030-1920 f.Kr. 

MP9 

KP38 A214 1 Lag, C2003 C58306/39  0,2   MP10 

KP39 A216 1 Lag, C2003 C58306/40 Ua-45197 2,3 
26 bjørk 
1 hassel 

4 furu 

1607 ± 30 BP 
410-540 e.Kr. 

MP11 
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11.3.2 MAKROFOSSILPRØVER 

MPnr Anr. Lok. Kontekst Cnr. L Ml Innhold Komm. 

MP1 A108 1 Stolpehull C58306/47    Kassert 

MP2 A105 1 Stolpehull? C58306/45    Kassert 

MP3 A107 1 Stolpehull? C58306/46    Kassert 

MP4 A111 1 Stolpehull? C58306/48    Kassert 

MP5 A172 1 Grop m/jern C58306/57 2   KP33 

MP6 A208 1 Lag, C2003 C58306/61 1,5   KP34 

MP7 A209 1 Lag, C2003 C58306/62 1,5   KP35 

MP8 A211 1 Lag, C2003 C58306/63 1,5   KP36 

MP9 A212 1 Lag, C2003 C58306/64 1,5   KP37 

MP10 A214 1 Lag, C2003 C58306/65 1,5   KP38 

MP11 A216 1 Lag, C2003 C58306/66 1,5   KP39 

MP12 A103 1 Grop, L3 C58306/43 1,6   KP12 

MP13 A103 1 Grop, L8 C58306/44 1,4   KP13 

MP14 A112 1 Grop, L3 C58306/49 1,5   KP14 

MP15 A112 1 Grop, L5 C58306/50 1,3 5 
En del rundet trekull, brent leire, 
forbrukt ved analyse. 

KP15 

MP16 A253 5 Lag, C2007 C58308/2 0,7   KP16/Kassert 

MP17 A254 5 Lag, C2007 C58308/4 0,6   KP17/Kassert 

MP18 A253 5 Lag, C2008 C58308/3 0,7 2  KP18 

MP19 A191 1 Stolpehull C58306/59 1,2  
Litt rundet trekull, forbrukt ved 
analyse 

NB! Omtalt som 
MP18 i NOKs 

analyse. 
KP19 

MP20 A164 1 Grop, L1 C58306/55 0,9   KP20/Kassert 

MP21 A164 1 Grop, L5 C58306/56 1,6 >0,5 
9 stk. rundet trekull, forbrukt ved 
analyse 

KP21 

MP22 A252 1 Grop C58306/67 1,5 105 

Mye skarpkantet trekull, brent 
leire, brent amorft organisk 
materiale, 44 frr. av Picea alba-
nåler. Mesteparten forbrukt ved 
analyse. 

KP22 

MP23 A252 1 Grop C58306/68 1,5 50 

Mye skarpkantet trekull, brent 
leire, brent amorft organisk 
materiale, 41 frr. av Picea alba-
nåler. Mesteparten forbrukt ved 
analyse. 

KP23 

MP24 A241 2B Grop C58307/7 1,9 20 
En del rundet trekull, brent leire, 
varmepåvirket stein, forbrukt ved 
analyse 

KP24 

MP25 A239 3C Lag, C2004 C58307/8 1,3   KP25 

MP26 A240 3C Lag, C2004 C58307/9 1,2   KP26 

MP27 A161 1 Grop, L1B C58306/53 1,6   KP27 

MP28 A161 1 Grop, L1C C58306/54 1,6   KP28 

MP29 A173 1 Stolpehull C58306/58 1,5   KP29 

MP30 A155 1 Kokegrop C58306/52 1,8   KP30 

MP31 A154 1 Stolpehull C58306/51 1,6 5 
En del rundet trekull, forbrukt ved 
analyse. 

KP31 

MP32 A194 1 Stolpehull C58306/60 1,4   KP32 
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11.3.3 POLLENPRØVER 

Prøvenr. Struktur C-nummer Innhold  

PS1A-E C2003-C2 C58306/69 - Kassert 

PS2A-D C2003-C3 C58306/70 - Kassert 

PS3A-C C2004 C58307/10 A (lag A238): Mye trekull, 3 løvetann, 1 bjørnekam 
B (lag A239): Mye trekull 
C (A240): Mye trekull, 1 hassel, 1 sisselrot, 1 
kråkefot, 1 einstape 

Forbrukt 
ved 
analyse 
NOK 

 

11.3.4 MIKROMORFOLOGISKE PRØVER 

Prøvenr. Atruktur C-
nummer 

Innhold 

MM1 C2003-C2: 
A211/A212 

C58306/71 Trolig opprinnelig gjødslet og pløyd dyrkingsjord. 

MM2 C2003-C2: 
A208/A209 

C58306/72 Kassert 

MM3 C2003-C3: 
A216/undergrunn 

C58306/73 Pløyejord eller mulig pløyejord-kolluvium, gjødslet. 
Mulig periode med brakklegging etter 
gjødselspredningen. 

MM4 C2003-C3: 
A214/A215 

C58306/74 Kassert 

MM5 A103 C58306/75 Fine sedimenteringer. Det store antallet gjørmete og 
fine avleiringslagene kan kanskje bety regelmessig 
lavenergisk omroting (e.g. vanlig gjørmete avleiring, 
lokal grøftegraving/leireuttak, eller ved bruk som brønn. 

MM6 C2004 A239/A240 C58307/11 Bio-homogenisert jord med store mengder husdyr-
gjødsel. Tolkes som gjødslet dyrkingsjord, senere 
vannmettet, med påfølgende tap av opprinnelig struktur. 
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11.4 TEGNINGSLISTE 
Tnr Str.nr Type Prøver Pl/Pr Mål Ark Dato Sign. 

1 A160 Lag, profil B  Pr. 1:20 A3 1/6 HH 

2 A101 Avskrevet  Pl. 1:20 A4 4/6 CCW 

3 A105 Stolpehull MP2 Pl./Pr. 1:20 A4 4/6 CCW 

4 A106 Avskrevet  Pl. 1:20 A4 4/6 CCW 

5 A107 Stolpehull MP3 Pl./Pr. 1:10 A4 4/6 HH 

6 A108 Stolpehull MP1 Pl./Pr. 1:10 A4 4/6 HH 

7 A104 Avskrevet  Pl. 1:20 A4 4/6 CCW 

8 A111 Avskrevet MP4 Pl./Pr. 1:10 A4 4/6 HH 

9 A138 Stolpehull  Pl./Pr. 1:10 A4 6/6 CMKK 

10 A162 Grop  Pl. 1:10 A4 6/6 CMKK 

11 A162 Grop  Pr. 1:20 A4 6/6 CMKK 

12 A172 Grop KP1, MP5 Pl./Pr. 1:10 A4 7/6 CMKK 

13 A113 Avskrevet  Pl. 1:20 A4 7/6 HH 

14 A115 Stolpehull  Pl./Pr. 1:20 A4 7/6 HH 

15 A116 Avskrevet  Pl./Pr. 1:20 A4 7/6 HH 

16 A140 Grop  Pl./Pr. 1:20 A4 7/6 HH 

17 A159 Avskrevet  Pl./Pr. 1:10 A4 7/6 HH 

18 A102 Grop  Pl./Pr. 1:10 A4 7/6 HH 

19 A117 Avskrevet  Pl. 1:10 A4 7/6 HH 

20 A103, 112 Groper  Pl. 1:20 A3 8/6 CMKK 

21 A112, profil mot ØSØ Grop MP14, 15 Pr. 1:10 A4 8/6 CMKK 

22 A205-A218 Profil C2003, S  Pr. 1:50 A3 11/6 CCW 

23 A205-A206 Profil C2003, M  Pr. 1:50 A3 12/6 CCW 

24 A205, A219 Profil C2003, N  Pr. 1:50 A3 13/6 CCW 

25 A205-A209, A213 Profil C2003, C1  Pr. 1:20 A4 11/6 CCW 

26 A205-A212 Profil C2003, C2 MP6-9, MM1-2, PS1 Pr. 1:20 A4 11/6 CCW 

27 A205, A214-A216 Profil C2003, C3 MP10-11, MM3-4, PS2 Pr. 1:20 A4 11/6 CCW 

28 A205-A206, A215-A216 Profil C2003, C4  Pr. 1:20 A4 11/6 CCW 

29 A205-A206, A216-A217 Profil C2003, C5  Pr. 1:20 A4 11/6 CCW 

30 A205-A206, A218 Profil C2003, C6  Pr. 1:20 A4 12/6 CCW 

31 A205-A206 Profil C2003, C7  Pr. 1:20 A4 12/6 CCW 

32 A205-A206 Profil C2003, C8  Pr. 1:20 A4 12/6 CCW 

33 A205 Profil C2003, C9  Pr. 1:20 A4 12/6 CCW 

34 A103, A112, profil mot NNØ Groper  Pr. 1:20 A4 12/6 CMKK 

35 A103, profil mot VNV Grop MP12, 13, MM5 Pr. 1:10 A4 12/6 CMKK 

36 A121 Grop  Pl. 1:10 A4 14/6 CMKK 

37 A121 Grop  Pr. 1:10 A4 14/6 CMKK 

38 A146 Stolpehull  Pl./Pr. 1:10 A4 15/6 CMKK 

39 A144, 145 Stolpehull  Pl./Pr. 1:20 A4 15/6 CMKK 

40 A123 Grop  Pl./Pr. 1:10 A4 15/6 HH 

41 A124, A125 Stolpehull  Pl./Pr. 1:10 A4 15/6 HH 

42 A125 Grop  -  A4 15/6 HH 

43 A150 Grop KP9 Pl./Pr. 1:20 A4 15/6 HH 

44 A126 Avskrevet  Pl./Pr. 1:10 A4 15/6 HH 

45 A119 Grop  Pl./Pr. 1:20 A4 18/6 CMKK 

46 A118 Stolpehull  Pl./Pr. 1:10 A4 18/6 CMKK 

47 A141, A142, A143 Stolpehull  Pl./Pr. 1:20 A4 18/6 CMKK 

48 A127, 128 Avskrevet  Pl./Pr. 1:10 A4 18/6 HH 

49 A128 Avskrevet  -  A4 18/6 HH 

50 A129 Stolpehull  Pl./Pr. 1:10 A4 18/6 HH 

51 A130, 131 Groper  Pl./Pr. 1:10 A4 18/6 HH 

52 A131 Grop  -  A4 18/6 HH 

53 A168 Grop  Pl./Pr. 1:10 A4 19/6 CMKK 

54 A132 Stolpehull  Pl./Pr. 1:10 A4 19/6 HH 

55 A175 Avskrevet  Pl./Pr. 1:10 A4 19/6 HH 

56 A163 Kokegrop KP2 Pl./Pr. 1:20 A4 21/6 HH 

57 A253-A254 Profil C2007 MP16, 17 Pr. 1:20 A3 21/6 CCW 

58 A253-A254 Profil C2008 MP18 Pr./Pl. 1:20/
1:200 

A3 21/6 CCW 
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Tnr Str.nr Type Prøver Pl/Pr Mål Ark Dato Sign. 

59 A181 Stolpehull  Pl./Pr. 1:10 A4 22/6 CMKK 

60 A185 Stolpehull  Pl./Pr. 1:10 A4 22/6 CMKK 

61 A191 Stolpehull MP19 Pl./Pr. 1:10 A4 22/6 CMKK 

62 A187 Grop  Pl./Pr. 1:10 A4 22/6 CMKK 

63 A165 Kokegrop KP3 Pl./Pr. 1:20 A4 22/6 HH 

64 A198 Stolpehull  Pl./Pr. 1:10 A4 22/6 HH 

65 A161 Grop  Pl. 1:50 A3 22/6 CCW 

66 A161 Grop MP27, MP28 Pr. 1:20 A3 22/6 CCW 

67 A164 Grop MP20, 21 Pr. 1:20 A4 22/6 CCW 

68 A228 Kokegrop  Pl./Pr. 1:20 A4 25/6 CCW 

69 A222, A223 Stolpehull  Pl./Pr. 1:20 A4 25/6 CCW 

70 A223 Stolpehull  Pl./Pr. 1:20 A4 25/6 CCW 

71 A247 Kokegrop KP7 Pl./Pr. 1:20 A4 26/6 CCW 

72 A237 Kokegrop KP8 Pl./Pr. 1:20 A4 26/6 CCW 

73 A237-A240 Profil C2004 MP25, MP26, PS3, MM6 Pr. 1:20 A3 26/6 CCW 

74 A250 Kokegrop  Pl. 1:20 A4 27/6 CMKK 

75 A250 Kokegrop KP6 Pr. 1:20 A4 27/6 CMKK 

76 A252 Smiegrop  Pl. 1:20 A4 27/6 CMKK 

77 A252 Smiegrop KP4, 5, MP22, 23 Pr. 1:20 A4 27/6 CMKK 

78 A235 Grop  Pl. 1:20 A4 27/6 CMKK 

79 A235 Grop  Pr. 1:20 A4 27/6 CMKK 

80 A234 Avskrevet  Pl./Pr. 1:20 A4 27/6 HH 

81 A241 Grop  Pl. 1:20 A4 27/6 HH 

82 A241 Grop MP24 Pr. 1:20 A4 27/6 HH 

83 A133 Stolpehull  Pl./Pr. 1:10 A4 28/6 HH 

84 A135 Avskrevet  Pl. 1:10 A4 28/6 HH 

85 A200 Avskrevet  Pl./Pr. 1:10 A4 28/6 CMKK 

86 A173 Stolpehull MP29 Pl./Pr. 1:10 A4 28/6 CMKK 

87 A197 Stolpehull  Pl./Pr. 1:10 A4 28/6 CMKK 

88 A155 Kokegrop MP30 Pl./Pr. 1:10 A4 28/6 HH 

89 A199 Avskrevet  Pl./Pr. 1:10 A4 28/6 CMKK 

90 A153 Kokegrop KP10 Pl./Pr. 1:10 A4 29/6 HH 

91 A156 Kokegrop KP11 Pl./Pr. 1:10 A4 29/6 HH 

92 A194 Stolpehull MP32 Pl./Pr. 1:10 A4 29/6 CMKK 

93 A154 Stolpehull MP31 Pl./Pr. 1:10 A4 29/6 HH 

94 A183 Stolpehull  Pl./Pr. 1:20 A4 29/6 CMKK 
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11.5 FOTO/ILLUSTRASJONSLISTE CF34562 

Filnavn Motiv 
Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf34562_001 Oversikt lok. 1 før avdekking. VSV CCW 29.05.2012 

Cf34562_004 Oversikt lok. 1 før avdekking. Utsikt mot Nitelva. S CCW 29.05.2012 

Cf34562_005 Oversikt lok. 1 før avdekking. NØ CCW 29.05.2012 

Cf34562_006 Oversikt lok. 1 før avdekking. Utsikt mot Nitelva S CCW 29.05.2012 

Cf34562_007 
Lok. 1 før avdekking, med Håvard Hegdal og Anders 
Hagen. 

 
CCW 30.05.2012 

Cf34562_008 Lok. 1. Profil C2001, N del. Ø CCW 30.05.2012 

Cf34562_010 Lok. 1. Profil C2001, S del. ØSØ CCW 30.05.2012 

Cf34562_011 Lok. 1. Profil C2001. NØ CCW 30.05.2012 

Cf34562_012 Lok. 1. Profil C2001, detalj S del. ØSØ CCW 30.05.2012 

Cf34562_013 Lok. 1. Profil C2001. NØ CCW 30.05.2012 

Cf34562_015 Lok. 1. Profil C2001. SSØ CCW 30.05.2012 

Cf34562_016 Lok. 1, utsikt mot Nitelva S CCW 30.05.2012 

Cf34562_018 Utsikt mot lok. 2 og lok. 3 før avdekking. NØ CCW 30.05.2012 

Cf34562_020 Utsikt mot lok. 2 før avdekking. NV CCW 30.05.2012 

Cf34562_021 Østre Nitberg. N CCW 30.05.2012 

Cf34562_022 Østre Nitberg. NNØ CCW 30.05.2012 

Cf34562_023 Utsikt mot lok. 2 og lok. 3. før avdekking. NØ CCW 30.05.2012 

Cf34562_024 Lok. 1. Profil C2002, lag A160. NØ HH 01.06.2012 

Cf34562_025 Lok. 1. Profil C2002, lag A160, V-del. NØ HH 01.06.2012 

Cf34562_026 Lok. 1. Profil C2002, lag A160, midtdel. NØ HH 01.06.2012 

Cf34562_027 Lok. 1. Profil C2002, lag A160, Ø-del. NØ HH 01.06.2012 

Cf34562_030 Lok. 1. Grop A140, plan. VNV CCW 01.06.2012 

Cf34562_031 Lok. 1. Grop A140, plan. NNØ CCW 01.06.2012 

Cf34562_032 Lok. 1. Lagrest (avskrevet A101), plan. V CCW 04.06.2012 

Cf34562_033 Lok. 1. Mulige stolpehull/groper A107 og A108, plan. NØ HH 04.06.2012 

Cf34562_036 Lok. 1. Lagrest (avskrevet A101), profil. V CCW 04.06.2012 

Cf34562_037 Lok. 1. Mulig stolpehull A105, plan. VNV CCW 04.06.2012 

Cf34562_038 Lok. 1. Mulig stolpehull A105, plan med innriss. VNV CCW 04.06.2012 

Cf34562_039 Lok. 1. Mulig stolpehull A105, profil. VNV CCW 04.06.2012 

Cf34562_041 Lok. 1. Mulig stolpehull A108, profil. NØ HH 04.06.2012 

Cf34562_042 Lok. 1. Mulig stolpehull A107, profil. NØ HH 04.06.2012 

Cf34562_043 Lok. 1. Avskrevet A106, plan. SSV CCW 04.06.2012 

Cf34562_044 Lok. 1. Avskrevet A106, profil. V CCW 04.06.2012 

Cf34562_045 Lok. 1. Avskrevet A104, plan. NØ CCW 04.06.2012 

Cf34562_046 Lok. 1. Mulig stolpehull A111, plan. NØ HH 04.06.2012 

Cf34562_047 Lok. 1. Avskrevet A104, profil. NØ CCW 04.06.2012 

Cf34562_048 Lok. 1. Mulig stolpehull A111, profil. NØ HH 04.06.2012 

Cf34562_049 Lok. 1. Stolpehull A138, plan. SØ CMKK 05.06.2012 

Cf34562_050 Lok. 1. Grop A140, profil. VNV HH 05.06.2012 

Cf34562_051 Lok. 1. Avskrevet A159, plan. VNV HH 05.06.2012 

Cf34562_052 Lok. 1. Avskrevet A159, profil. VNV HH 05.06.2012 

Cf34562_053 Lok. 1. Stolpehull A138, profil. NV CMKK 05.06.2012 

Cf34562_054 Lok. 1. Avskrevet A113, plan. VNV HH 05.06.2012 

Cf34562_055 Lok. 1. Grop A162, plan. V CMKK 06.06.2012 

Cf34562_056 Lok. 1. Avskrevet A113, plan. VNV HH 06.06.2012 

Cf34562_057 Lok. 1. Mulige stolpehull A115, A116, plan. SØ HH 06.06.2012 
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Filnavn Motiv 
Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf34562_062 Lok. 1. Grop A162, profil. VSV CMKK 06.06.2012 

Cf34562_063 Lok. 1. Grop A172, plan. NV CMKK 06.06.2012 

Cf34562_064 Lok. 1. Arbeidsbilde, CMKK tegner. ØSØ CCW 06.06.2012 

Cf34562_065 Lok. 1. Arbeidsbilde, HH graver. NNV CCW 06.06.2012 

Cf34562_066 Lok. 1. Arbeidsbilde, Marius i gravemaskin. S CCW 06.06.2012 

Cf34562_067 Lok. 1. Mulige stolpehull A115, A116, profil. SØ HH 06.06.2012 

Cf34562_068 Lok. 1. Mulig stolpehull A115, profil. SØ HH 06.06.2012 

Cf34562_069 Lok. 1. Mulig stolpehull A116, profil. SØ HH 06.06.2012 

Cf34562_070 Lok. 1. Grop A172, plan. NV CMKK 06.06.2012 

Cf34562_071 
Lok. 1. Mulig stolpehull A115, profil 2, motstående 
vegg.. NV HH 06.06.2012 

Cf34562_072 Lok. 1. Groper A102, A103, A112, A117, plan. NV CMKK 07.06.2012 

Cf34562_073 Lok. 1. Groper A102, A103, A112, A117, plan. SSV CMKK 07.06.2012 

Cf34562_074 Lok. 1. Groper A102, A103, A112, A117, plan. NØ CMKK 07.06.2012 

Cf34562_075 Lok. 1. Groper A102, A103, A112, A117, plan. SØ CMKK 07.06.2012 

Cf34562_076 Lok. 1. Grop A112, plan. NV CMKK 07.06.2012 

Cf34562_077 Lok. 1. Grop A103, plan. NV CMKK 07.06.2012 

Cf34562_078 Lok. 1. Grop A102, plan. NV CMKK 07.06.2012 

Cf34562_079 Lok. 1. Grop A117, plan. NV CMKK 07.06.2012 

Cf34562_080 Lok. 1. Grop A102, profil. ØSØ HH 07.06.2012 

Cf34562_081 Lok. 1. Grop A117, profil. ØSØ HH 07.06.2012 

Cf34562_084 Arbeidsbilde, CCW i sjakt. S HH 08.06.2012 

Cf34562_085 Arbeidsbilde, CCW i sjakt. S HH 08.06.2012 

Cf34562_086 Arbeidsbilde, CCW i sjakt. SV HH 08.06.2012 

Cf34562_089 Arbeidsbilde, CCW i sjakt. V HH 08.06.2012 

Cf34562_090 Arbeidsbilde, CCW i sjakt. SV HH 08.06.2012 

Cf34562_092 Lok. 1, C2003 detalj C2. SSØ CCW 11.06.2012 

Cf34562_093 Lok. 1, C2003 sørlig del. SSV CCW 11.06.2012 

Cf34562_094 Lok. 1, C2003 detalj C1. SSØ CCW 11.06.2012 

Cf34562_095 Lok. 1, C2003. NØ CCW 11.06.2012 

Cf34562_096 Lok. 1, C2003 - sjakt. NNØ CCW 11.06.2012 

Cf34562_097 Arbeidsbilde. HH avdekker lok. 2A. ØSØ CCW 11.06.2012 

Cf34562_099 Lok. 1, C2003 detalj C3. SØ CMKK 11.06.2012 

Cf34562_100 Lok. 1, C2003 detalj C4. SØ CMKK 11.06.2012 

Cf34562_101 Lok. 1, C2003 detalj C5. SØ CMKK 11.06.2012 

Cf34562_102 Lok. 1, C2003 detalj C6. SØ CMKK 11.06.2012 

Cf34562_103 Lok. 1, C2003 detalj C7. SØ CMKK 11.06.2012 

Cf34562_104 Lok. 1, C2003 detalj C3 etter prøveuttak. SSØ CCW 11.06.2012 

Cf34562_105 Lok. 1, C2003 detalj C2 etter prøveuttak. SSØ CCW 11.06.2012 

Cf34562_107 Lok. 1, C2003 sjakt. SSV CCW 11.06.2012 

Cf34562_108 Lok. 1, C2003 sjakt. S CCW 11.06.2012 

Cf34562_109 Lok. 1, C2003 sørlig del. SØ CCW 11.06.2012 

Cf34562_110 Lok. 1, C2003 sørlig del. S CCW 11.06.2012 

Cf34562_111 Lok. 1, C2003 sørlig del med rassikring. NØ CCW 11.06.2012 

Cf34562_112 Lok. 1, C2003 sørlig del. NNØ CCW 11.06.2012 

Cf34562_113 Lok. 1, C2003 detalj C8. SØ CMKK 11.06.2012 

Cf34562_114 Lok. 1, C2003 detalj C9. SØ CMKK 11.06.2012 

Cf34562_115 Lok. 1. Grop A112, profil. ØSØ CMKK 11.06.2012 
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Filnavn Motiv 
Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf34562_116 Lok. 1. Grop A112, profil. NNØ CMKK 11.06.2012 

Cf34562_117 Lok. 1. Grop A103, profil. NNØ CMKK 11.06.2012 

Cf34562_118 Lok. 1. Grop A103, profil. V CMKK 11.06.2012 

Cf34562_119 Lok. 1. Groper A103 og A112, profil. NNØ CMKK 11.06.2012 

Cf34562_122 Lok. 1. Grop A103, profil, detalj. VNV HH 12.06.2012 

Cf34562_123 Lok. 1. Groper A103 og A112, profil. NNØ HH 12.06.2012 

Cf34562_124 Lok. 1. Groper A103 og A112, profil. NNØ HH 12.06.2012 

Cf34562_125 Lok. 1. Grop A112, profil. ØSØ CMKK 12.06.2012 

Cf34562_127 Lok. 1, oversikt. NNØ CCW 12.06.2012 

Cf34562_130 
Lok. 1, oversikt over sjakt med C2003 og lok. 2A til 
venstre. SSV CCW 13.06.2012 

Cf34562_132 Lok. 2A, oversikt (med s-del av C2003 i bakgrunnen). SV CCW 13.06.2012 

Cf34562_133 Lok. 2B sett fra 2A. NØ CCW 13.06.2012 

Cf34562_134 Lok. 2B etter første del av avdekking. SSV CCW 13.06.2012 

Cf34562_135 Lok. 2B etter første del av avdekking. NNØ CCW 13.06.2012 

Cf34562_136 Lok. 3A, med 3C og HH+MF i bakgrunnen. NØ CCW 13.06.2012 

Cf34562_137 Arbeidsbilde. HH og MF avdekker lok. 3C. NØ CCW 13.06.2012 

Cf34562_138 Lok. 2A og 2B, sett fra lok. 3. NNV CCW 13.06.2012 

Cf34562_139 Lok. 3B. N CCW 13.06.2012 

Cf34562_140 Lok. 3C, HH og MF avdekker. S CCW 13.06.2012 

Cf34562_144 Lok. 1, mulige stolpehull A121 og A146, plan. V CMKK 13.06.2012 

Cf34562_147 Lok. 1. Grop A150, plan. N HH 13.06.2012 

Cf34562_148 Lok. 1. Grop A150, plan. SØ HH 13.06.2012 

Cf34562_149 Lok. 1, mulig stolpehull A121, profil. Ø CMKK 14.06.2012 

Cf34562_150 Lok. 1. Grop A150, profil. SØ HH 14.06.2012 

Cf34562_153 Lok. 1. Grop A150, profil. NV HH 14.06.2012 

Cf34562_154 Lok. 1, mulig stolpehull A146, profil. NNØ CMKK 14.06.2012 

Cf34562_155 Lok. 1. Mulige stolpehull A123, A124, A125, plan. NNØ HH 15.06.2012 

Cf34562_156 Lok. 1. Mulige stolpehull A124, A125, plan. NNØ HH 15.06.2012 

Cf34562_157 Lok. 1. Mulig stolpehull A123, plan. NNØ HH 15.06.2012 

Cf34562_158 Lok. 1. Mulige stolpehull A144 og A145, plan. ØSØ CMKK 15.06.2012 

Cf34562_159 Lok. 1. Mulige stolpehull A124, A125, profil. N HH 15.06.2012 

Cf34562_160 Lok. 1. Mulige stolpehull A144 og A145, profil. ØSØ CMKK 15.06.2012 

Cf34562_161 Lok. 1. Mulig stolpehull A123, profil. NNV HH 15.06.2012 

Cf34562_162 Lok. 1. Mulige stolpehull A118 og A119, plan. NNØ CMKK 15.06.2012 

Cf34562_163 Lok. 1. Mulig stolpehull A119, plan. NNV CMKK 15.06.2012 

Cf34562_164 Lok. 1. Mulig stolpehull A118, plan. NNV CMKK 15.06.2012 

Cf34562_165 Lok. 1. Avskrevet A126, plan. NNV HH 15.06.2012 

Cf34562_166 Lok. 1. Avskrevet A126, profil. NNV HH 15.06.2012 

Cf34562_167 Lok. 1. Mulige stolpehull A119 og A246, profil. NNØ CMKK 15.06.2012 

Cf34562_168 Lok. 1. Avskrevet A127 og A128, plan. NNV HH 15.06.2012 

Cf34562_169 Lok. 1. Mulig stolpehull A118, plan. NØ CMKK 18.06.2012 

Cf34562_170 Lok. 1. Avskrevet A127 og A128, profil. NNV HH 18.06.2012 

Cf34562_171 Lok. 1. Mulig stolpehull A118, profil. NØ CMKK 18.06.2012 

Cf34562_172 Lok. 1. Stolpehull A129, plan. NØ HH 18.06.2012 

Cf34562_174 Lok. 1. Mulige stolpehull A141 og A142, plan. N CMKK 18.06.2012 

Cf34562_175 Lok. 1. Mulig stolpehull A143, plan. NV CMKK 18.06.2012 

Cf34562_176 Lok. 1. Stolpehull A129, profil. NØ HH 18.06.2012 
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Cf34562_177 Lok. 1. Mulige stolpehull A141 og A142, profil. NNV CMKK 18.06.2012 

Cf34562_178 Lok. 1. Mulige stolpehull A130 og A131, plan. NNØ HH 18.06.2012 

Cf34562_179 Lok. 1. Mulig stolpehull A132, plan. NNØ HH 18.06.2012 

Cf34562_180 Lok. 1. Mulig stolpehull A143, profil. NV CMKK 18.06.2012 

Cf34562_181 Lok. 1. Mulige stolpehull A130 og A131, profil. NNØ HH 18.06.2012 

Cf34562_182 Lok. 1. Stolpehull A168, plan. VØ CMKK 18.06.2012 

Cf34562_183 Lok. 1. Mulig stolpehull A132, profil. NNØ HH 18.06.2012 

Cf34562_184 Lok. 1. Stolpehull A168, profil. N CMKK 18.06.2012 

Cf34562_185 Lok. 1. Grop A161, plan. NNØ CCW 19.06.2012 

Cf34562_186 Lok. 1. Grop A161, plan. NNØ CCW 19.06.2012 

Cf34562_187 Lok. 1. Grop A161, plan. ØSØ CCW 19.06.2012 

Cf34562_188 Lok. 1. Grop A164, plan. NNØ CCW 19.06.2012 

Cf34562_189 Lok. 1. Grop A175, plan. SØ HH 19.06.2012 

Cf34562_190 Lok. 1. Grop A185, plan. Ø CMKK 19.06.2012 

Cf34562_191 Lok. 1. Grop A175, profil. NV HH 19.06.2012 

Cf34562_199 Lok. 1. Grop A185, profil. ØNØ CMKK 19.06.2012 

Cf34562_202 Lok. 5. Veiløp med CMKK og HH før opprensing. NV CCW 20.06.2012 

Cf34562_204 Lok. 5. Veiløp før opprensing. SØ CCW 20.06.2012 

Cf34562_205 Lok. 5. Veiløp før opprensing med CMKK og HH. SØ CCW 20.06.2012 

Cf34562_207 Lok. 5. Arbeidsbilde MS og CCW. Ø CMKK 20.06.2012 

Cf34562_208 Lok. 5. Veiløp etter opprensing. SØ CMKK 20.06.2012 

Cf34562_210 Lok. 5. Veiløp etter opprensing. SSØ CMKK 20.06.2012 

Cf34562_212 Lok. 5. Veiløp etter opprensing. NV CMKK 20.06.2012 

Cf34562_213 Lok. 1. Grop A181, plan. NØ CMKK 20.06.2012 

Cf34562_214 Lok. 1. Kokegrop A163, plan. S HH 20.06.2012 

Cf34562_215 Lok. 1. Grop A181, profil. NØ CMKK 20.06.2012 

Cf34562_216 Lok. 1. Grop A191, plan. SØ CMKK 20.06.2012 

Cf34562_217 Lok. 1. Grop A191, profil. SSØ CMKK 21.06.2012 

Cf34562_219 Lok. 5. Profil C2007 med lag A253 og A254. NNØ CCW 21.06.2012 

Cf34562_220 
Lok. 5. Profil C2007 med lag A253 og A254, detalj M-
del. NNV CCW 21.06.2012 

Cf34562_222 
Lok. 5. Profil C2007 med lag A253 og A254, detalj V-
del. NNV CCW 21.06.2012 

Cf34562_224 
Lok. 5. Profil C2007 med lag A253 og A254, detalj Ø-
del. NNV CCW 21.06.2012 

Cf34562_226 Lok. 5. Profil C2008 med lag A253 og A254. NV CCW 21.06.2012 

Cf34562_227 Lok. 5. Profil C2008 med lag A253 og A254. NV CCW 21.06.2012 

Cf34562_228 
Lok. 5. Profil C2008 med lag A253 og A254, detalj M-
del. NV CCW 21.06.2012 

Cf34562_231 
Lok. 5. Profil C2008 med lag A253 og A254, detalj Ø-
del. NV CCW 21.06.2012 

Cf34562_232 
Lok. 5. Profil C2008 med lag A253 og A254, detalj V-
del. NV CCW 21.06.2012 

Cf34562_234 Lok. 5, veifar nord for profiler. NNV CCW 21.06.2012 

Cf34562_235 Lok. 5, veifar nord for profiler. ØSØ CCW 21.06.2012 

Cf34562_237 Lok. 5, veifar nord for profiler, mellom bergrygger. ØSØ CCW 21.06.2012 

Cf34562_238 Lok. 5, veifar nord for profiler, nord for bergrygger. NV CCW 21.06.2012 

Cf34562_240 Lok. 5, veifar nord for profiler, mellom bergrygger. ØSØ CCW 21.06.2012 

Cf34562_241 Lok. 5, veifar nord for profiler, mellom bergrygger. ØSØ CCW 21.06.2012 
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Cf34562_242 Lok. 1. Kokegrop A163, profil. S HH 21.06.2012 

Cf34562_243 Lok. 1. Grop A187, plan. SØ CMKK 21.06.2012 

Cf34562_244 Lok. 1. Grop A198, plan. S HH 21.06.2012 

Cf34562_245 Lok. 1. Grop A187, profil. SØ CMKK 21.06.2012 

Cf34562_246 Lok. 1. Grop A198, profil. S HH 22.06.2012 

Cf34562_247 Lok. 1. Grop A252, plan. Ø CMKK 22.06.2012 

Cf34562_249 Lok. 1. Kokegrop A165, plan. S HH 22.06.2012 

Cf34562_250 Lok. 1. Grop A161, profil mot V. V CCW 22.06.2012 

Cf34562_251 Lok. 1. Grop A161, profil mot V. Detalj N (1/2). V CCW 22.06.2012 

Cf34562_252 Lok. 1. Grop A161, profil mot V. Detalj S (2/2). V CCW 22.06.2012 

Cf34562_253 Lok. 1. Grop A161, profil mot V. Detalj M (1/3). V CCW 22.06.2012 

Cf34562_254 Lok. 1. Grop A161, profil mot V. Detalj S (2/3). V CCW 22.06.2012 

Cf34562_255 Lok. 1. Grop A161, profil mot V. Detalj N (1/3). V CCW 22.06.2012 

Cf34562_256 Lok. 1. Kokegrop A165, plan. S HH 22.06.2012 

Cf34562_257 Lok. 1. Grop A164, profil mot V. VNV CCW 22.06.2012 

Cf34562_259 Lok. 1. Grop A164, profil mot V. VNV CCW 22.06.2012 

Cf34562_260 Lok. 1. Grop A252, profil. SSØ CMKK 22.06.2012 

Cf34562_264 Lok. 1. Grop A252, profil. SSØ CMKK 25.06.2012 

Cf34562_265 Lok. 2A. Avskrevet kullflekk A221, plan. NØ CCW 25.06.2012 

Cf34562_266 Lok. 2B. Grop A228. Plan. ØNØ CCW 25.06.2012 

Cf34562_267 Lok. 2B. Grop A228. Profil. ØNØ CCW 25.06.2012 

Cf34562_268 Lok. 2B. Stolpehull A223 (v) og A222 (h), plan. ØNØ CCW 25.06.2012 

Cf34562_270 Lok. 2B. Grop A241, plan. Ø HH 25.06.2012 

Cf34562_271 Lok. 2B. Grop A241, plan. S HH 25.06.2012 

Cf34562_273 Lok. 2B. Stolpehull A223 (v) og A222 (h), profil. ØNØ CCW 25.06.2012 

Cf34562_274 Lok. 2B. Stolpehull A222, profil. ØNØ CCW 25.06.2012 

Cf34562_275 Lok. 2B. Stolpehull A223, profil. ØNØ CCW 25.06.2012 

Cf34562_276 Lok. 3E. Kokegrop A247, plan. NØ CCW 25.06.2012 

Cf34562_277 Lok. 3B. Avskrevet kullflekk A230, plan. N CMKK 25.06.2012 

Cf34562_278 Lok. 3E. Kokegrop A247, profil. NØ CCW 25.06.2012 

Cf34562_279 Lok. 3F. Kokegrop A250, plan. SSV CMKK 25.06.2012 

Cf34562_280 Lok. 3C. Kokegrop A237, plan. NNV CCW 26.06.2012 

Cf34562_282 
Lok. 3C. Kokegrop A237, plan, med profil C2004 og 
lag A238, A239, A240. NNV CCW 26.06.2012 

Cf34562_283 
Lok. 3C. Profil C2004 og lag A238, A239, A240, med 
kokegrop A237 i forgrunn. NNV CCW 26.06.2012 

Cf34562_284 Lok. 3C. Kokegrop A237, profil. NNV CCW 26.06.2012 

Cf34562_286 Lok. 2B. Grop A241, profil. Ø HH 26.06.2012 

Cf34562_288 Lok. 3F. Kokegrop A250, profil. NØ CMKK 26.06.2012 

Cf34562_292 
Lok. 3C. Profil C2004 med kokegrop A237 og lag 
A238, A239, A240. NNV CCW 26.06.2012 

Cf34562_293 Lok. 3C. Grop A235, plan. NNØ CMKK 26.06.2012 

Cf34562_294 Lok. 3C. Grop A234, plan. Ø HH 26.06.2012 

Cf34562_295 Lok. 3C. Arbeidsbilde, HH og CMKK. VNV CCW 26.06.2012 

Cf34562_296 Utsikt fra lok. 3C mot 3E og 3F. SSØ CCW 26.06.2012 

Cf34562_297 Utsikt fra lok. 3C mot 3A, 3B og 3C. SSV CCW 26.06.2012 

Cf34562_298 Lok. 3E, oversikt. ØSØ CCW 26.06.2012 

Cf34562_299 Lok. 3F, oversikt. N CCW 26.06.2012 

Cf34562_301 Lok. 3B, oversikt. SSV CCW 26.06.2012 
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Cf34562_302 Lok. 3D, oversikt. NØ CCW 26.06.2012 

Cf34562_303 Lok. 3A, oversikt. SSV CCW 26.06.2012 

Cf34562_310 Lok. 3C. Grop A235, profil. N CMKK 27.06.2012 

Cf34562_312 Lok. 3C. Grop A234, profil. Ø HH 27.06.2012 

Cf34562_313 Lok. 1. Grop A200, plan. Ø CMKK 27.06.2012 

Cf34562_315 Lok. 1. Grop A161, profil mot N. NNØ CCW 27.06.2012 

Cf34562_316 Lok. 2B ferdigstilt. SSØ CCW 27.06.2012 

Cf34562_317 Lok. 2A ferdigstilt. VSV CCW 27.06.2012 

Cf34562_338 Lok. 1. Sjakt C2003 gjenfylt. NNØ CCW 27.06.2012 

Cf34562_339 Lok. 1. Grop A200, profil. Ø CMKK 27.06.2012 

Cf34562_340 Lok. 1. Avskrevet A133, plan. NØ HH 27.06.2012 

Cf34562_341 Lok. 1. Avskrevet A135, plan. NNØ HH 27.06.2012 

Cf34562_342 Lok. 1. Grop A173, plan. NNØ CMKK 27.06.2012 

Cf34562_343 Lok. 1. Avskrevet A133, profil. ØNØ HH 27.06.2012 

Cf34562_344 Lok. 1. Avskrevet A135, profil. NNØ HH 27.06.2012 

Cf34562_345 Lok. 1. Kokegrop A153, plan (halvparten). SØ HH 27.06.2012 

Cf34562_346 Lok. 1. Kokegrop A173, profil. NNØ CMKK 27.06.2012 

Cf34562_347 Lok. 1. Kokegrop A153, profil. SØ HH 28.06.2012 

Cf34562_348 Lok. 1. Grop A197, plan. SSV CMKK 28.06.2012 

Cf34562_349 Lok. 1. Kokegrop A156, plan. NNØ HH 28.06.2012 

Cf34562_350 Lok. 1. Kokegrop A155, plan. NNØ HH 28.06.2012 

Cf34562_351 Lok. 1. Grop A197, profil. NØ CMKK 28.06.2012 

Cf34562_352 Lok. 1. Kokegrop A155, profil. NNØ HH 28.06.2012 

Cf34562_353 Lok. 1. Avskrevet A199, plan. Ø CMKK 28.06.2012 

Cf34562_354 Lok. 1. Avskrevet A199, profil. Ø CMKK 28.06.2012 

Cf34562_355 Lok. 1. Mulig stolpehull A194, plan. SØ CMKK 28.06.2012 

Cf34562_356 Lok. 1. Kokegrop A156, profil. NNØ HH 28.06.2012 

Cf34562_357 Lok. 1. Mulig stolpehull A154, plan. N HH 29.06.2012 

Cf34562_358 Lok. 1. Mulig stolpehull A194, profil. N CMKK 29.06.2012 

Cf34562_359 Lok. 1. Mulig stolpehull A154, profil. N HH 29.06.2012 

Cf34562_360 Lok. 1. Mulig stolpehull A183, plan. NØ CMKK 29.06.2012 

Cf34562_361 Lok. 1. Mulig stolpehull A183, profil. NØ CMKK 29.06.2012 

Cf34562_362 Lok. 1. Ferdigstilt undersøkelse. ØSØ CCW 29.06.2012 

Cf34562_363 Lok. 1. Ferdigstilt undersøkelse. SSØ CCW 29.06.2012 

Cf34562_364 Lok. 1. Ferdigstilt undersøkelse. SSV CCW 29.06.2012 

Cf34562_365 Rentegning av groper A103 og A112.    

Cf34562_366 Rentegning av stolpehull A129.    

Cf34562_367 Rentegning av grop A150.    

Cf34562_368 Rentegning av kokegrop A153.    

Cf34562_369 Rentegning av kokegrop A155.    

Cf34562_370 Rentegning av kokegrop A156.    

Cf34562_371 Rentegning av grop A161.    

Cf34562_372 Rentegning av kokegrop A163.    

Cf34562_373 Rentegning av grop A164.    

Cf34562_374 Rentegning av kokegrop A165.    

Cf34562_375 Rentegning av grop A172.    

Cf34562_376 Rentegning av stolpehull A222 og A223.    
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Cf34562_377 Rentegning av grop A241.    

Cf34562_378 Rentegning av kokegrop A247.    

Cf34562_379 Rentegning av kokegrop A250.    

Cf34562_380 Rentegning av smiegrop A252.    

Cf34562_381 
Rentegning av dyrkingsprofil C2003 med lag A205-
A219.    

Cf34562_382 Rentegning av dyrkingsprofil C2003, detalj 1.    

Cf34562_383 Rentegning av dyrkingsprofil C2003, detalj 2.    

Cf34562_384 Rentegning av dyrkingsprofil C2003, detalj 3.    

Cf34562_385 Rentegning av dyrkingsprofil C2003, detalj 4.    

Cf34562_386 
Rentegning av dyrkingsprofil C2004, med kokegrop 
A237 og lag A238-A240.    

Cf34562_387 
Rentegning av hulvei, profil C2007 og C2008 med lag 
A253 og A254.    

Cf34562_388 

Rentegning av stolpehull A115, A118, A123, A124, 
A125, A132, A133, A154, A173, A183, A185, A191, 
A194 og A198.    
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11.6 ANALYSERESULTATER 

11.6.1 VEDARTANALYSE VED HELGE HØEG 
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11.6.2 RADIOLOGISK DATERING V/ÅNGSTRÖMLABORATORIET, UPPSALA UNIVERSITET 
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11.6.3 MAKROFOSSIL- OG POLLENANALYSE VED ANNINE MOLTSEN, NATUR OG KULTUR 
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11.6.4 MIKROMORFOLOGI VED RICHARD I. MACPHAIL OG JOHAN LINDERHOLM, 
UCL/MAL 
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11.7 ILLUSTRASJONER 

11.7.1 STOLPEHULL S129 
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11.7.2 KOKEGROP A150 
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11.7.3 KOKEGROP A153 
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11.7.4 KOKEGROP A155 
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11.7.5 KOKEGROP A156 
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11.7.6 KOKEGROP A163 
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11.7.7 GROP A164 
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11.7.8 KOKEGROP A165 
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11.7.9 GROP A172 
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11.7.10 STOLPEHULL A222, A223 
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11.7.11 GROP A241 
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11.7.12 KOKEGROP A247 
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11.7.13 KOKEGROP A250 
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11.7.14 SMIEGROP A252 
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11.7.15 PROFIL C2003, UTSNITT C1, C2, C3 
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11.7.16 PROFIL C2004, KOKEGROP A237, LAG A238-A240 
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11.7.17 HULVEI, SNITT C2007 OG C2008, LAG A253 OG A254 
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11.7.18 STOLPEHULL A115, A118, A123, A124, A125, A132, A133, A154, A173, 
A183, A185, A191, A194 OG A198 
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11.8 KART 

11.8.1 LOK. 1, NORDLIG DEL 
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11.8.2 LOK. 1, SØRLIG DEL 
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11.8.3 LOK. 2 
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11.8.4 LOK. 3 
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11.8.5 LOK. 5 
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11.9 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 
- 84 strukturskjema A4 

- 10 strukturskjema A3 

- Dagbok, 10 ark 

 


