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SAMMENDRAG 
I forbindelse med reguleringsplan for Fv176 i Nannestad kommune utførte KHM en utgravning av fem 

lokaliteter (Lok 1-5) hovedsakelig bestående av bosetningsspor. Undersøkelsene fant sted i perioden 09.09-

08.10.2013. Traseéstrekningen består av dyrket mark, enkelte skogområder, private hager og 

veistrekninger. Landskapet ligger ca. 200 moh. og er åpent og flatt. Området ligger i et rikt kulturlandskap 

bestående av flere gravfelt, bautastein og bevaringsverdig bebyggelse. 

 

Det ble til sammen flateavdekket 1827 m², og avdekket 114 strukturer. Disse omfattet hovedsakelig 

stolpehull og kokegroper, men også kulturlag, kullgrop og smier fra nyere tid (Lok 2). Det foreligger 19 

radiologiske dateringer som viser at den forhistoriske aktiviteten fordeler seg innenfor tre aktivitetsfaser i 

tidsspennet eldre førromersk jernalder - middelalder, men med vekt på folkevandringstid. 

 

Størst antall strukturer (95 stk.) ble påtruffet på Lok 3 (Børke søndre 34/1), hvor det blant annet ble påvist 

en u-konstruksjon datert til folkevandringstid og en firestolperskonstruksjon datert til overgangen 

romertid/folkevandringstid. Begge er tolket i tilknytning til gårdsbosetning. Kokegroper fra samme lokalitet 

er datert til romertid og folkevandringstid/merovingertid. En kullgrop ble også påtruffet på Lok 3 og denne 

er datert til middelalder. 

 
De øvrige lokalitetene omfatter hovedsakelig små kokegropfelt datert til førromersk jernalder. 

 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Vigstein/Fredheim 

Børke søndre 

Krabberudseter 

Børke nordre 

35/1, 7 

34/1, 2 

33/1 

32/5 

Kommune Fylke 

Nannestad Akershus 

Saksnavn Kulturminnetype 

Reguleringsplan for Rv176 

Møllerstad ved Moreppen 
Bosetningsspor, kullgrop og moderne smie 

Saksnummer (KHM)  

09/14475 

Prosjektkode 

220197 

Grunneier, adresse Tiltakshaver 

 Statens veivesen 

Tidsrom for utgravning M 711-kart/ UTM-koordinater/ Kartdatum 

09.09-08.10.2013 
EU89-UTM; Sone 32, N: 6677441, Ø: 

615020. 

ØK-kart ØK-koordinater 

  

A-nr. C.nr. 

2013/401 C59323-C59324 

ID nr. (Askeladden) Negativnr. (KHM) 

118547 = Lok 1 

118546 = Lok 2 

118545 = Lok 3 

118544 = Lok 4 

118542 = Lok 5 

Cf34730 

 

Rapport ved: Dato: 

Kathryn E. Sæther 20.11.2014 

Saksbehandler: Prosjektleder: 

Margrethe Figenschou 

Simonsen 

Grethe Bukkemoen / Margrethe Figenschou 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

BØRKE SØNDRE, BØRKE NORDRE, 
KRABBERUDSETER OG VIGSTEIN, 32, 33, 34, 
35/1, 2, 5, NANNESTAD KOMMUNE, AKERSHUS 

FYLKE  

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen er gjennomført i forbindelse med reguleringsplan for Fv176 på strekningen 

mellom Vigsteinkrysset i sør til Lillemo i nord i Nannestad kommune. Planen har som 

formål å utvide og asfaltere en eksisterende gang- og sykkelvei langs strekningen, samt 

utvide bussholdeplasser. Arealet avsettes til trafikkformål og midlertidig 

anleggsbelte/jordbruksareal med varierende bredde. Tiltakshaver er Statens vegvesen. 

 

Akershus fylkeskommune gjennomførte en forundersøkelse av traséen i 2008. Det ble da 

registrert syv forhistoriske lokaliteter i planområdet. To av lokalitetene (id118541 og 

id118543) er dispensert uten vilkår. Utgravningen omfattet derfor fem lokaliteter 

id118542 (Lok 5), id118544 (Lok 4), id118545 (Lok 3), id118546 (Lok 2) og id118547 

(Lok 1). Funnene som ble registrert bestod hovedsakelig av bosetningsspor, men også en 

mulig smie (Lok 2) og en mulig flatmarksgrav (Lok 1). Det forelå to radiologiske 

dateringer fra Lok 2 før utgravningen tok til. Disse tilsvarte førromersk jernalder og nyere 

tid (Hansen 2008; Simonsen 2012). 

 

På vegne av tiltakshaver søkte Akershus fylkeskommune 30.08.2012 om tillatelse til 

inngrep i de automatisk fredete kulturminnene, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner (kml) § 8, fjerde ledd. KHM uttalte seg i brev av 04.10.2012, og det ble 

utarbeidet budsjett og prosjektplan for arkeologisk undersøkelse i planområdene. 

Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep med vilkår om arkeologiske undersøkelser for de 

berørte kulturminnene 09.10.2012. KHM gjennomførte de arkeologiske utgravningene i 

perioden 09.09-08.10.2013. 
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Figur 1: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert 14/02.2014, M. Samdal). 
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2 DELTAGERE, TIDSROM 

Navn Stilling Periode Dagsverk 
Grethe Bjørkan Bukkemoen Prosjektleder   

Margrethe Figenschou Simonsen Prosjektleder   

Kathryn Etta Sæther Feltleder 09.09-08.10.2013 22 

Aga Sadlowska Feltassistent 09.09-08.10.2013 22 

Sofie Scheen Jahnsen Feltassistent 23-26.09.2013, 30.09-03.10.2013 8 

Marius Enderud Maskinfører 09-16.09.2013, 01.10.2013 7 

Lars Berg Maskinfører 26-27.09.2013 1 

Magne Samdal Metallsøker 09.09, 24.09, 02.10.2013 1 

Sum 61 
Tabell 1: Oversikt over deltagerne og tidsrommet de deltok på utgravningen. 

 

3 BESØK OG FORMIDLING  

Utgravningsområdene lå inntil midlertidig gang –og sykkelsti, samt enkelte busstopp, 

men ingen av disse var sterkt trafikkerte. Det var derfor kun enkelte forbipasserende som 

stoppet for å spørre om utgravningen som foregikk. Prosjektleder og andre representanter 

fra KHM besøkte utgravningen ved ulike anledninger. 

 

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Traseéstrekningen består av dyrket mark, enkelte skogområder, private hager og 

veistrekninger. Landskapet ligger ca. 200 moh. og er åpent og flatt. Området ligger i et 

rikt kulturlandskap bestående av flere gravfelt, bautastein og bevaringsverdig bebyggelse.  

 

ID Art Gård 

12862 Gravminne Våler 

118541 Bosetning-aktivitetsområde Rud øvre 

118545 Bosetning-aktivitetsområde Børke søndre 

96219 Bosetning-aktivitetsområde Vigstein 

170429 Forråd - depot Forråd - depot 

80780 Gravfelt Børke søndre 

42540 Gravfelt Vigstein 

118547 Bosetning-aktivitetsområde Vigstein 

96221 Bosetning-aktivitetsområde Vigstein 

96167 Utmarkskulturminner Vigstein 

22668 Gravminne Vigstein 

80771 Bautasteinslokalitet Vigstein 

42534 Gravfelt Vigstein 

118544 Bosetning-aktivitetsområde Krabberudseter 

3087 Gravminne Børke søndre 

170426 Forråd - depot 

173797 Bosetning-aktivitetsområde 32 
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ID Art Gård 

96217 Bosetning-aktivitetsområde Vigstein 

3077 Gravfelt Vigstein 

118542 Kokegroplokalitet Børke nordre 

118546 Bosetning-aktivitetsområde Børke søndre 

96214 Bosetning-aktivitetsområde Vigstein 

96216 Bosetning-aktivitetsområde Vigstein 

96166 Kullfremstillingsanlegg Vigstein 

70684 Gravminne Vigstein 

118543 Bosetning-aktivitetsområde Kabberud 

96165 Utmarkskulturminner Vigstein 
Tabell 2; Oversikt over registrerte automatisk fredete kulturminner langs traseéstrekningen. 

 

 
Figur 2; Kartutsnitt fra fornminnedatabasen «Askeladden». 

 

Matrikkelgårdene Børke søndre, Krabberud og Vigstein er nevnt i skriftlige kilder fra 

middelalderen. Gårdsnavnet «Vigstein» mener Rygh antakelig kommer av bautasteinen 

ID80771 ved gården som er den eneste bautaen i regionen. Gården omfatter også et 

gravfelt (ID3077) med over 30 gravhauger. Gravfeltet har trolig omfattet omkring 50 

hauger og er det største gravfeltet på Romerike. 

 

Kulturhistorisk museum har tidligere utført enkelte utgravninger i nærområdet. I regi av 

Gardermoprosjektet ble det avdekket et gårdsanlegg fra eldre jernalder ved tunene på 

gårdene Åmål og Hol i Nannestad (Helliksen 1997). Ved Nannestad kirke ble det i 

forbindelse med kirkegårdsutvidelse påvist et treskipet langhus datert til 
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folkevandringstid (Lislerud et al. 2005). I sentrum av Nannestad ble det i 2004 avdekket 

seks sikre hus datert til romertid-folkevandringstid hvorav to trolig har vært smier (Reitan 

2006). 

 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

KHMs prosjektplan datert 04. oktober 2012 (Simonsen 2012) dannet den vitenskapelige 

bakgrunnen for undersøkelsene langs Fv176. Prosjektplanen er utarbeidet med 

utgangspunkt i registreringsfunn gjort av Akershus fylkeskommune i 2008 (Hansen 

2008). Det ble da påvist fem lokaliteter og funnene som ble registrert bestod 

hovedsakelig av bosetningsspor, men også en mulig smie og en mulig flatmarksgrav. Det 

forelå to radiologiske dateringer før utgravningen tok til. Disse tilsvarte førromersk 

jernalder og nyere tid (Hansen 2008, Simonsen 2012). 

 

De registrerte kulturminnene faller innenfor to av satsningsområdene for Kulturhistorisk 

museums virksomhet, «Jordbruksbebyggelsen i Øst-Norge» og Jernvinneundersøkelser». 

Følgende problemstillinger var dermed aktuelle: 

 

Bosetningsspor 

 Funksjonsbestemmelse av de enkelte anleggene. 

 Identifisering og definering av hustomter/gårdstun. 

 Identifisering av huskonstruksjoner og indre organisering/funksjonsinndeling av 

bygningene – inngang, oppholdsrom, hall, fjøs, produksjonssted, lager etc. 

 Identifisere og lokalisere hvilke aktiviteter som har foregått på eller nær 

gårdstunet. Finnes det spor etter spesialiserte aktivitetsområder? 

 Representerer funnområdene en kontinuerlig bosetning over lang tid, eller utgjør 

de ulike områdene en (kortvarig) samtidig eller flere separate bosetninger. 

 Relasjon mellom de enkelte funnområdene og samtidig kulturminner i nærheten. 

 

Kokegroper 

 Kokegroper og deres funksjon – innsamling av statistiske data til bruk i 

sammenstillinger. Er det sammenheng mellom størrelse, form og datering? 

 Belyse hvilke aktiviteter som har foregått i forbindelse med bruken av 

kokegropene. Er det spor etter deponering av gjenstander eller ubrente bein i 

kokegropene som kan settes i sammenheng med rituell aktivitet? Er det spor etter 

bygninger eller aktivitetsgroper, forrådsgroper/anlegg eller «åpne plasser» hvor 

det kan ha foregått aktiviteter i tilknytning til kokegropene? 

 

Gravminner 

 Dokumentere anlegget ytre form, oppbygning og konstruksjon. 

 Konstatere om det finnes spor etter brannbegravelse og eventuell markering med 

urne eller steinhelle. 

 Er beina lagt i en forsenkning i undergrunnen eller på gammel markoverflate? 

 Er det lagt ned gravgods som kan si noe om den avdøde? 

 Datering. 
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5.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Undersøkelsen omfattet fem lokaliteter og disse ble nummeret fra sør mot nord Lok 1-5 

(jmf. tabell 2). Lokalitetene ble maskinelt flateavdekket, det vil si at pløyelaget ble fjernet 

ned til undergrunnen. Til dette arbeidet ble det anvendt en 8 tonns gravemaskin med 

pusseskuff. Avdekkingen innbefattet åpning av områdene hvor fylkeskommunen hadde 

påtruffet automatisk fredete kulturminner, og arealet rundt dem innenfor grensene til 

tiltaksområdet. Utgravningsfeltene og strukturer ble renset med krafse og graveskje.  

 

 
Figur 3: Kathryn og Marius flateavdekker Lok 2, sett mot sørvest (Cf34730_275, foto av A. Sadlowska). 

 

Fremkomne strukturer ble nummerert fortløpende etter hvert som de ble avdekket og kort 

beskrevet. Hver lokalitet hadde sin egen nummerserie innenfor Intrasis (jmf. tabell 2). 

Utvalgte strukturer ble undersøkt, tegnet og fotografert i plan og profil. Hver enkelt 

struktur som ble snittet ble beskrevet på et eget skjema. Det ble tatt ut kullprøve for 

radiologisk datering, makroprøver og mikromorfologisk prøve fra et utvalg av strukturer. 

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

under Cf34730. Prøver og funn fra utgravningen er katalogisert under C59323- C59324. 

 
LOK ID GÅRD INTRASIS-SERIE CNR 

Lok 1 id118547 Vigstein 35/1 10001- C59323/1-2 

Lok 2 id118546 Børke søndre 34/2 20001- C59323/3-5 

Lok 3  id118545 Børke søndre 34/1 30001- 
100000- 

C59323/6-53 
C59324/1-12 

Lok 4  id118544 Krabberudseter 33/1 40001- C59323/54-55 

Lok 5 id118542 Børke norde 32/5 50001- C59323/56-58 
Tabell 3: Oversikt over lokalitetsnavn, id, matrikkelgård, intrasis-serie og cnr.. 

 

Det ble utført frisøk med metallsøker XPDEUS over avdekket flate på alle lokalitetene, 

samt nærliggende områder innenfor planområdet. Standard innstilling på søker ble brukt. 

 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på den enkelte 

lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Explorer 2.1/Analysis 1.2) ble brukt til 
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behandling og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og 

publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet.  

 

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 PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i 

Intrasis og ESRIs ArcMap 10.  

 

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. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Utgravningen ble påbegynt mandag 09.09.2013. Fram til 16.09.2013 ble alle lokalitetene 

avdekket med unntak av Lok 2 i påvente av innhøsting av gulrøtter. 

Utgravningsområdene ble mindre enn først antatt under prosjektering fordi den 

midlertidige gang- og sykkelstien ikke kunne fjernes på grunn av en underliggende 

telefonkabel. Gravemaskinen kunne belte mellom lokalitetene, med unntak av Lok 5 som 

var plassert for langt unna. For å minimere behovet for nyrigging av maskinen ble det 

bestemt å flateavdekke Lok 5 sist, men grave den ut først slik at lokaliteten kunne 

gjenfylles raskt. 

 

Lok 1 ble også prioritert for tidlig utgravning siden lokaliteten kunne omfatte graver og 

en avklaring var derfor avgjørende for disponering av tid og personell. Det ble imidlertid 

ikke påvist graver innenfor Lok 1, noe som medførte at mer ressurser kunne anvendes på 

Lok 3 hvor det var blitt avdekket flere bosetningsspor innenfor et relativt begrenset areal. 

Før undersøkelsen ble påbegynt på Lok 3 ble Lok 4 gravd ut slik at også denne kunne 

gjenfylles ved første anledning. 

 

På Lok 3 ble det tidlig avdekket flere svært store stolpehull og det ble prioritert å måle 

inn disse for å, så tidlig som mulig, kunne identifisere eventuelle hustomter. Det ble 

påvist en huskonstruksjon og en stolpekonstruksjon og disse, samt omkringliggende 

strukturer, ble prioritert for undersøkelse og prøveuttakning. I tillegg var det enkelte 

strukturer som skilte seg ut fra de øvrige bosetningssporene i form og innhold, slik som 

kullgrop, kulturlag og mulige nedgravninger. Disse ble prioritert for snitting og 

prøveuttak i tillegg til strukturene knyttet til huskonstruksjoner. Et representativt utvalg 

av øvrige strukturer ble også undersøkt på Lok 3. 

 

Lok 2 ble flateavdekket fredag 27.09.2013. Det ble avdekket smie og smieliknende 

strukturer på lokaliteten, i tråd med hva som var registrert. Dateringen foretatt i etterkant 

av registreringen, og som daterte smien til førromersk jernalder, var bakgrunnen for at 
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strukturene ble prioritert høyt. Det ble koblet vann til undersøkelsesområdet slik at 

massene som ble tatt ut fra strukturene kunne vannsåldes. Dette ble gjort for å kunne 

avdekke smieflak, smieperler og andre små, gjenstander som gir viktig informasjon om 

smieprosessen. Underveis i utgravningen fremkom svært mange gjenstander og 

fragmenter av jern, og det forekom oss at den tidlige dateringen kunne være feil. Det var 

likevel vanskelig å med sikkerhet avskrive smiene som førreformatoriske før det forelå 

nye C14-dateringer fra bedre kontekster enn hva tilfellet var ved registreringen. 

Utgravningen ble avsluttet tirsdag 08.10.2013. 

 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

En naturlig følge av at plansaken gjelder en gang- og sykkelvei er at det undersøkte 

området er relativt smalt. Dette betyr at lokaliteter avgrenses av tiltaket og ikke av 

avtagende funnfrekvens. Dette var spesielt tilfellet for Lok 3, men også Lok 4 og Lok 5. 

Både plasseringen av enkelte strukturer og deres kontekst tilsa at aktivitetsområdene ikke 

ble fullstendig avdekket.  

 

Tidvis var det vanskelig å påvise og/eller se avgrensningen av enkelte strukturer. Dette 

skyldtes to grunner; sollys og utvasking. Det var hovedsakelig pent vær under perioden 

utgravningen fant sted, men på grunn av årstiden stod solen lavt. Dette førte til mye 

gjenskinn i bakken, dårlige lysforhold i forbindelse med fotografering og generelt dårlig 

sikt. Avgrensningen av enkelte av stolpehullene var også vanskelig å fastslå fordi de var 

svært utvasket og hadde tilnærmet lik farge som undergrunnen. Det er derfor mulig at 

enkelte stolpehull kan ha blitt oversett og at enkelte kan ha blitt litt unøyaktig innmålt 

under dokumentasjon. 

 

Det ble påtruffet plogsspor på alle lokalitetene og flere skar ned i strukturer. I noen 

tilfeller var toppen av strukturene blitt delvis omrotet, og i enkelte tilfeller hadde plogen 

nesten fjernet eller dratt ut hele strukturen. Det kan derfor ikke utelukkes at 

utgravningsområdene opprinnelig har omfattet flere kulturminner. 

 

Det ble påtruffet både moderne nedgravninger, grøfter og enkelte naturlige mørke flekker 

i undergrunnen på de forskjellige lokalitetene. I noen tilfeller liknet nedgravningene og 

flekkene til forveksling automatisk fredete kulturminner i plan. I de fleste tilfellene var 

snitting nok til å avklare deres egentlige opphav.  

 

 

6 UTGRAVNINGENE LANGS  FV176 PÅ STREKNINGEN MELLOM 

VIGSTEINKRYSSET - LILLEMO 

Under utgravningen ble det totalt avdekket 1827 m² fordelt på fem lokaliteter som lå i 

dyrket mark, inntil midlertidig gang -og sykkelsti vest for Fv176. Terrenget på 

lokalitetene var flatt og åpent og undergrunnen bestod av gul -eller rødbrun silt, iblandet 

litt sand. Det ble til sammen nummerert 161 strukturer og av disse ble 47 avskrevet etter 

nærmere undersøkelse. Det vil si at antallet reelle strukturer var 114, av disse ble 83 

snittet eller totalgravd (72,8 %).  
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Figur 4: Oversiktskart med lokalitetene markert i rødt (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000-150408SAS. Produsert 14/02.2014, M. Samdal). 
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STRUKTUR LOK 1, 

id118547 
LOK 2, 

id118546 
LOK 3, 

id118545 
LOK 4, 

id118544 
LOK 5, 

id118542 
SUM 

Stolpehull 1 0 47 3 0 51 

Kokegrop 0 2 41 3 3 49 

Moderne smie 0 3 0 0 0 3 

Kulturlag 0 1 4 0 0 5 

Kullgrop 0 0 1 0 0 1 

Ildsted 0 1 1 0 0 2 

Grøft 0 1 0 0 0 1 

Grop / nedgravning 1 0 1 0 0 2 

Avskrevet 4 8 21 5 9 47 

Sum nummererte 
strukturer 

6 16 116 11 12 161 

Sum snittede strukturer 2 8 64 6 3 83 

Sum reelle strukturer 2 8 95 6 3 114 

Areal avdekket 207 m² 159 m² 1027 m² 226 m² 208 m² 1827 m² 

Tabell 4: Oversikt over fordelingen av de enkelte strukturer, samt antall avskrevet og snittede strukturer på 

Lok 1, 2, 3, 4 og 5. 

 

Det ble til sammen tatt ut 37 kullprøver, 20 makroprøver og en mikromorfologisk prøve 

under utgravningen, og det ble vasket fram 19 kullprøver fra makroprøver under 

etterarbeidet.  

 
PRØVE LOK 1, 

id118547 
LOK 2, 

id118546 
LOK 3, 

id118545 
LOK 4, 

id118544 
LOK 5, 

id118542 
SUM 

Kullprøver 1 10 40 2 3 56 

Makrofossilprøver 0 2 18 0 0 20 

Mikromorfologisk prøve 0 0 1 0 0 1 

Sum prøver 1 12 59 2 3 77 
Tabell 5: Oversikt over prøver fra Lok 1, 2, 3, 4 og 5. 

 

16 kullprøver er vedartsanalysert av Helge I. Høeg (2013), og syv har gjennomgått 

detaljert vedanatomisk analyse ved Moesgård museum (2014). Tolv flotterte makroprøver 

er analysert ved Natur og Kultur (NOK) av Annine Moltsen (2014). 17 kullprøver er 

radiologisk datert ved The Ångström Laboratory, Uppsala (2014), og en er radiologisk 

datert ved Queens University Belfast (2013). En mikromorfologiprøve er analysert av Dr 

Richard Macphail ved University College of London (2014).  

 
PRØVE LOK 1, 

id118547 
LOK 2, 

id118546 
LOK 3, 

id118545 
LOK 4, 

id118544 
LOK 5, 

id118542 
SUM 

Vedartsbestemte kullprøver 0 2 19 1 1 23 

Daterte kullprøver 0 1 15 1 1 18 

Analyserte makrofossilprøver 0 0 12 0 0 12 

Analysert mikromorfologisk prøve 0 0 1 0 0 1 

Sum analyserte/daterte prøver 0 2/1 31/15 1/1 1/1 36/18 
Tabell 6: Oversikt over analyserte/daterte prøver fra Lok 1, 2, 3, 4 og 5. 
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6.1 UTGRAVNINGEN AV LOK 1 PÅ VIGSTEIN 

Lok 1 lå ca. 190 meter sørøst for våningshuset på Børke søndre og 310 meter nordøst for 

driftsbygningen på Vigstein. Under fylkeskommunens forundersøkelse ble det registrert 

to små konsentrasjoner av strukturer adskilt av et funntomt parti på ca. 80 meter på 

Vigsteinjordet. Utgravningen av Lok 1 omfattet derfor to flateavdekkede områder (til 

sammen 207 m²) på Vigsteinjordet, et i nord og et ca. midt på jordet. 

 

Avdekket område i nord var tilnærmet rektangulær og målte ca. 11x5 meter (47 m²). De 

(2 stk.) registrerte strukturene ble gjenfunnet, men undersøkelse påviste kun et stolpehull. 

 

Avdekket område midtveis på jordet var tilnærmet kvadratisk og målte ca. 11x13 meter 

(160 m²). De registrerte strukturene (2 stk.) ble gjenfunnet, hvorav én var mulig 

flatmarksgrav. I plan fremstod denne som et avlangt avtrykk av oransje, trolig 

varmepåvirket silt, iblandet litt kull. 

 

 
         Figur 5: Mulig flatmarksgrav Lok 1(Cf34730_138, foto av K. Sæther). 

 

Undersøkelse avdekket imidlertid ingen nedgravning og fyllmassen ble gjennomgått uten 

å finne spor etter gravlegging. Den andre strukturen var en nedgravning med ukjent 

funksjon. 

 

Ingen av strukturene påvist på Lok 1 er prioritert for radiologisk datert. Inntil østlig 

feltkant ble det funnet et keramikkskår av mellomgrovt, lys gråbrunt gods (C59323/1). 

Skåret er uten dekor og stammer trolig fra et brukskar som ikke kan dateres nærmere enn 

til eldre jernalder. 
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6.2 UTGRAVNINGEN AV LOK 2 PÅ BØRKE SØNDRE 34/2 

Lok 2 lå ca. 135 meter sørøst for våningshuset på Børke søndre, og ca. 30 meter 

nordnordøst for bolighuset Skogly. Utgravningsområdet omfattet en tilnærmet 

rektangulær flate som målte ca.10,5x15,5 meter (159 m²). Området dekket kun sørlig 

hjørne av jordet fordi fylkeskommunens forundersøkelse hadde påvist en nedgravning 

radiologisk datert til nyere tid i nord. I tillegg ble en bred kabelgrøft avdekket under 

utgravningen og denne markerte feltets nordlige avgrensning. I sør hadde 

fylkeskommunen påvist en kokegrop F33, (S20025 under utgravning), radiologisk datert 

til førromersk jernalder. I tillegg ble det funnet flere biter av ikke daterbart smieslagg og 

bit av blåsebelginnretning. Funnene tilsa at området kunne omfatte forhistorisk smie eller 

strukturer relatert til produksjon. Under utgravningen ble kokegropen avdekket i tillegg 

til tre esser eller smierelaterte strukturer, en vinklet grøft og kulturlagsflekk. 

 

 
Figur 6: Lok 2 etter avdekking, sett mot sørvest. Kokegrop S20025 nærmest (Cf34730_273, foto av A. 

Sadlowska). 

 

Alle strukturene på Lok 2 ble undersøkt, og det ble påtruffet gjenstander av jern i alle 

unntatt kokegropen. Mengden funn var spesielt stor i S20061, S20108 og S20232 som 

alle ble tolket som smier. Strukturene delte flere likhetstrekk, ikke minst samme type 

gjenstandsfunn, men S20061 var tydelig størst og mest innholdsrik.  

 

S20061 var tydelig avgrenset i plan og profil. Den hadde tilnærmet rektangulær form i 

plan, 190x215 cm, og hadde flat bunn, skrå og loddrett sidekant i profil, størst dybde var 

47 cm. Strukturen øvre fyll bestod av kull, rødbrun brent leire, grå ubrent leire, humus -

og kullblandet gråbrun og gulbrun silt og sand. I hele strukturens overflate lå det synlig 

slagg, brent/sintret leire og gjenstander av jern. 
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Figur 7: Oversiktskart Lok 2 (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert 06/01.2014, K. Sæther). 
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Strukturen ble delt inn i fire kvadranter for undersøkelse. Kv. 1 og 2 sett fra øst mot vest 

utgjorde nordlig halvdel, og 3 og 4 i sør. Strukturen bestod av ulike lag, men de fleste av 

disse kunne ikke følges fra en ende av profilet til det andre. Til det var det altfor mye 

slagg og brent leire som ødela avgrensninger og lag, samt enkelte partier fremstod som 

sammenrast eller omrotet. Det ble påtruffet små og store slaggbiter i hele strukturen, men 

den klart største konsentrasjonen ble funnet i kv. 1 som bestod mer eller mindre av kun 

slagg. Gjenstandsfunn av jern ble gjort i alle kvadrantene, men var mest fremtredende i 

kv. 3. Det ble i tillegg funnet smieperler og smieflak i alle kvadrantene. 

 

 
Figur 8: Profil i S20061, kv.3(Cf34730_310, foto av A. Sæther). 

 

Foruten funnene av slagg og jern bestod fyllet i strukturen hovedsakelig av mørk gråbrun 

og gråsvart kullblandet silt, sand, humus, slagg, brent leire og jern. Det ble imidlertid 

påtruffet en esse (S20451) i øvre del av strukturen, som overlappet kv. 2 og kv. 4. I 

tillegg til fire, tynne kullag som kan representere ulike aktivitetsfaser. Siltlag lå mellom 

kullag, og kan være brukt til å slukke ild/dempe varmeutviklingen. Et lag av ubrent leire 

lå mellom to kullag og er tolket å representere en form for foring av anlegget under en av 

bruksfasene.  

 
Figur 9: Slagg tilbakeført til deres respektive kvadranter i S20061 (Cf34730_321, foto av K. 

Sæther). 
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Gjenstandene omfattet hovedsakelig hesteskosøm, spiker og nagler, men også biter av 

støpejern, hengsler og i ett tilfelle bunnen av en jerngryte. Materialet indikerte at 

strukturen var en gårdssmie. Funnene var imidlertid vanskelige å datere fra et typologisk 

ståsted fordi de omfattet former som har oppstått i middelalderen, men som har blitt brukt 

fram til begynnelsen av 1900-tallet. Strukturen er derfor datert på grunnlag av en 

radiologisk datering av en forkullet pinne av furu som ble funnet i en av strukturens 

slaggklumper. Denne er datert til 53±22 BP som tilsvarer nyere tid.  Med bakgrunn i at 

samme type funn ble gjort i alle strukturene, foruten kokegropen S20025, er alle 

avskrevet som førreformatoriske kulturminner.. 

        
Figur 10: Datert furupinne i slagg (Cf34730_304, foto av     Figur 11: Metallfunn i smie (Cf34730_328,  

S.S. Jansen).              foto av K. Sæther). 

 

 

Kokegrop S20025  

Kokegropen var klart avgrenset i plan og profil. Den hadde oval form, 220x170 cm. I 

profil var bunn og sidekanter ujevne og avgrenset av kullrand, størst dybde var 20 cm. 

Fyllet bestod av mørk gråbrun, kullblandet silt, litt humus og små og store 

varmepåvirkede steiner. De fleste steinene lå mellom kullrand og øvre fyll. En stor 

slaggklump ble funnet i overflaten. Det ble derimot ikke påtruffet andre spor etter 

produksjon i kokegropen, noe som indikerer at slaggklumpen er tilkommet etter at 

strukturen er gått ut av bruk. Kull fra kokegropen er radiologisk datert 400-200 f.Kr. som 

tilsvarer førromersk jernalder. 
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       Figur 12: Kokegrop S20025 i plan (Cf34730_264, foto av K. Sæther). 

 

6.3 UTGRAVNINGEN AV LOK 3 PÅ BØRKE SØNDRE 34/1 

Lok 3 lå ca. 180 meter nordøst for våningshuset på Børke søndre, og ca. 40 meter sørvest 

for gamle Sæter meieri. Under fylkeskommunens forundersøkelse ble det registrert to 

konsentrasjoner av fornminner adskilt av et funntomt parti på ca. 20 meter. Utgravningen 

av Lok 3 omfattet derfor to flateavdekkede områder (til sammen 1027 m²) nord og sør på 

jordet til Børke søndre. Alle fylkeskommunens registrerte strukturer ble gjenfunnet. 

 

Begge flatene var tilnærmet rektangulære og målte ca. 51,5x10 meter (500 m²) i nord, og 

ca. 42x13 meter (527 m²) i sør. Det ble påvist bosetningsspor på begge, hvorav flere inntil 

eller delvis under østlig og vestlig feltavgrensning. Det ble avdekket flest stolpehull, og ti 

av disse er tolket i tilknytning til en u-konstruksjon og en firestolperskonstruksjon. I 

tillegg ble det avdekket kokegroper, kulturlag og en kullgrop. 

 

6.3.1 STOLPEHULL 

Den største funnkategorien på Lok 3 var stolpehull (47 stk.), som utgjorde 49,4 % av det 

totale antall strukturfunn på lokaliteten (95 strukturer). 14 av stolpehullene ble avdekket 

på feltet i nord. Elleve av disse lå konsentrert i nordlig ende av feltet. 33 stolpehull ble 

avdekket på feltet i sør, og disse lå i to små konsentrasjoner nord og sentralt på feltet, 

samt spredt langs østlig avgrensning.  

 

Stolpehullene var generelt store, både i plan og profil. Størst lengde, bredde og dybde var 

henholdsvis 103 cm, 75 og 53 cm. Fyllet var også svært likartet og bestod av gråbrun 

eller lys gråbrun, litt humusholdig silt, iblandet enkelte kullbiter og litt grus. Det var ett 

unntak fra denne regelen, S31794, som også var fylt av varmepåvirket stein. Flere av 

stolpehullene omfattet både stolpeavtrykk og nedgravning og enkelte var doble 

stolpehull. Tre ble avdekket inntil kokegroper og ti er tolket tilknyttet 

stolpekonstruksjoner. Fem stolpehull i tilknytning til en av stolpekonstruksjonene er 

radiologisk datert. 
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Figur 13: Oversiktskart Lok 3 (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert 07/02.2014, K. Sæther). 
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Figur 14: Oversiktskart Lok 3, nord (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-

150408SAS. Produsert 07/02.2014, K. Sæther). 
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Figur 15: Oversiktskart Lok 3, sør (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-

150408SAS. Produsert 07/02.2014, K. Sæther). 
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6.3.2 U-FORMET KONSTRUKSJON 

Seks stolpehull avdekket nord på Lok 3 er tolket tilknyttet en u-formet konstruksjon 

orientert nord-sør med åpen gavlende i nord. 

 
FORM U-KONSTRUKSJON 

Lengde 3 m 

Bredde 2,80 m 

Grindbredde 1,60 - 2,80 m 

Stolpefagdybde 1,30 -1,80 m 

Datering Romertid/Folkevandringstid 
Tabell 7: Sammenfatning av u-konstruksjon. 

 

 
Figur 16: Oversiktskart u-konstruksjon (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-

150408SAS. Produsert 07/02.2014, K. Sæther). 
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        Figur 17: Profil stolpehull tilknyttet u-konstruksjon. 

 

Stolpehullene markerte husets vegger og var plassert parvis. Den karakteristiske u-formen 

var skapt av parenes ulike bredde og lengde som gradvis minket fra nord mot sør.  

 
Grindpar  Grindbredde  Grindpar 

1 par Struktur S32023 2,50 m S31137 Struktur 1 par 

 Fagdybde 1,70 m  1,80 m Fagdybde  

2 par Struktur S31149 2,80 m S30024 Struktur 2 par 

 Fagdybde 1,50 m  1,30 m Fagdybde  

3 par Struktur S31935/31165 1,60 m S30054 Struktur 3 par 
Tabell 8: Grindbredde og fagdybde mellom stolpehullparene i u-konstruksjon. 
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 Figur 18: Stolpehull tilknyttet u-konstruksjon markert med stikker (Cf34730_135, foto av K. Sæther). 

 

Stolpehullene var svært store i størrelse både i plan og profil. De fleste hadde oval form i 

plan, men S30024 og S31137 var kvadratiske. S31165/S31935 skilte seg ut ved å være 

dobbelstolpe, og med unntak av S32023 omfattet alle stolpehullene både nedgravning og 

stolpeavtrykk. 
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32023 67x65 67 30  Flat Buet  Skrå Buet 13/16 36 64 64x60 31137 

31149 85x72 70 38 19/16 Buet Buet  Skrå Flat 22/33 40 71 70x70 30024 

31935/ 
31165 

46x42 
56x51 

40 
68 

30 
32 

28/16 
16/8 

Buet 
Buet 

Buet 
Buet 

 Buet Buet 15/12 32 71 60x60 30054 

Tabell 9: Sammenfatning av stolpehull tilknyttet u-konstruksjon. 

 

I profil var nedgravningene avrundet i bunn og sidekantene var buet. Dybde varierte 

mellom 30 og 40 cm. Fyllet bar preg av å være utvasket og bestod av lys gråbrun, litt 

humusholdig silt, iblandet enkelte kullflekker. Alle stolpeavtrykkene var en god del 

mindre enn nedgravningene, størst dybde varierte mellom 8 og 33 cm. Fyllet i 

stolpeavtrykkene var mindre utvasket enn i nedgravningene og var derfor mørkere og 

inneholdt mer humus og kull. Avtrykkene var avrundet i bunn og sidekantene varierte 

mellom buet og skrå.  

 

Det ble tatt makroprøve fra alle stolpehullene og disse er analysert, men foruten litt brent 

leire i S31149 ble det kun påvist kull i prøvene. Analysene kunne dermed ikke bidra med 

ytterligere opplysninger om bruken eller aktiviteten i huset. Kull fra fire av stolpehullene 

har undergått detaljert vedartanalyse for å fremskaffe godt daterbart materiale i tillegg til 

å fastslå hvilke type tre som er blitt brukt i konstruksjonen. 
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KP-nr. C-nr. S-nr. 
Vekt, 
gram Tresort 

Datering 
2 sigma 

100001 C59324/4 31149 0,2 
10 stk = 5 yngre stamme bjørk og 5 yngre stamme 

furu. Bjørk datert. 
390-540 AD 

100003 C59324/1 30024 5,1 10 stk = eldre stamme furu - 

100004 
C59324/5 

31165 0,3 
10 stk = 8 eldre stamme furu, 1 yngre stamme 

bjørk og 1 yngre stamme frukttre. Frukttre datert. 
350-40 BC 

100006 C59324/3 31137 1,1 
10 stk = 7 furu og 3 yngre stamme bjørk. Bjørk 

datert. 
430-610 AD 

Tabell 10: Oversikt over prøver som har undergått detaljert vedartsbestemmelse. 
 

Prøvematerialet som ble datert bestod av forkulla bjørk og frukttre, alle bitene fra yngre 

stammer. Dateringene av bjørk er ikke helt samsvarende, men overlapper innenfor 

tidsrammen 430-540 e.Kr. som tilsvarer folkevandringstid. Dateringen av fruktreet 

tilsvarer før-romersk jernalder og avviker dermed sterkt fra dateringene av bjørk.  

 

6.3.3 FIRESTOLPERSKONSTRUKSJON 

Fire stolpehull avdekket i samband med kulturlag S31802 sør på Lok 3 har trolig utgjort 

en liten firestolperskonstruksjon. Stolpehullene lå tilsynelatende parvis og dannet en 

smal, rektangulær form.  

 

 
Figur 19: Oversiktskart firestolperskonstruksjon (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000-150408SAS. Produsert /01.2014, K. Sæther). 
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Grindpar  Grindbredde  Grindpar 

1 par Struktur S31626 2,20 m S30894 Struktur 1 par 

 Fagdybde 1,50 m  1,40 m Fagdybde  

2 par Struktur S32137 1,90 m S31784 Struktur 2 par 
Tabell 11: Sammenfatning av grindbredde og fagdybde mellom stolpehull i firestolperskonstruksjon. 

 

 
Figur 20: Profil stolpehull tilknyttet firestolperskonstruksjon. 

 

Stedvis var stolpehullenes avgrensning vanskelig å se på grunn av kulturlag S31802 som 

hadde tilnærmet lik farge og innhold. Stolpehullene var store i størrelse både i plan og 

profil. De hadde rund eller oval form i plan, og med unntak av S31626 omfattet de kun 

nedgravning og ikke stolpeavtrykk. 
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31626 50x50 52 46 x Flat Rette  Rette Buet  45 46 53x50 30894 

32137 40x38 43 26  Flat Rette  Buet Flat  26 50 51x51 31784 
Tabell 12: Sammenfatning av stolpehull i Hus 2. 
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Figur 21: Stolpehull tilknyttet firestolperskonstruksjon markert med stikker (Cf34730_231, foto av A. 

Sadlowska). 
 

Stolpehullene hadde hovedsakelig flat bunn og loddrette sidekanter. Dybde varierte 

mellom 26 og 46 cm. Fyllet var litt utvasket og bestod av lys gråbrun eller gråbrun, litt 

humusholdig silt, iblandet enkelte kullflekker og litt grus. Det ble gravd et langt 

sammenhengende snitt mellom stolpehullene S32137 og S31784 som også omfattet deler 

av kulturlag S31802 som lå mellom og rundt stolpehullene. Profilet kunne imidlertid ikke 

fastslå med sikkerhet om stolpehullene lå under eller i kulturlaget. 

 

Det ble tatt makroprøve fra alle stolpehullene og disse er analysert, men kun biter av kull 

er påvist i prøvene. Kull fra to av stolpehullene har undergått detaljert vedartanalyse for å 

fremskaffe godt daterbart materiale i tillegg til å fastslå hvilke type tre som er blitt brukt i 

konstruksjonen. 

 

KP-nr. C-nr. S-nr. 
Vekt, 
gram Tresort 

Datering 
2 sigma 

100012 
C59323/37 

32137 0,8 
10 stk = 6 yngre gren furu, 3 kvist bjørk og 1 

yngre stamme selje. Bjørk datert. 
250-420 AD 

100014 
C59323/17 

30894 0,4 
10 stk = 9 yngre gren furu og 1 yngre 

stamme bjørk. Bjørk datert. 
410-560 AD 

Tabell 13: Oversikt over prøver som har undergått detaljert vedartsbestemmelse. 
 

Prøvematerialet som ble datert bestod av forkulla bjørk fra kvist eller yngre stamme. 

Dateringene er ikke samsvarende, men påfølgende og tilsvarer romertid med overgang til 

folkevandringstid.  

 

6.3.4 KOKEGROPER 

Nest største funnkategori på Lok 3 var kokegroper (41 stk.), som utgjorde 43 % av det 

totale antall strukturfunn på lokaliteten (95 strukturer). 18 av kokegropene ble avdekket 
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på feltet i nord. Ni lå omkring u-konstruksjonen i nordlig ende av feltet, og seks lå på 

linje på tvers av feltet (øst-vest), ca. 12 meter nord for u-konstruksjonen. 23 kokegroper 

ble avdekket på feltet i sør, og disse lå relativt jevnt spredt utover hele området. Fire ble 

avdekket i eller delvis i kulturlag S31802. 

 

Kokegropene kan generelt deles inn i to grupper på grunnlag av dybde. Den største 

gruppen (14 stk.) var bunn av kokegroper og omfattet kun et kullag iblandet enkelte små 

varmepåvirket stein. De var hovedsakelig ujevne eller runde i plan og mellom 4-12 cm 

dype. Nesten alle kokegropene avdekket på feltet i nord faller innenfor denne kategorien, 

men de ble også avdekket på feltet i sør. Den andre gruppen (13 stk.) omfattet kokegroper 

som var hovedsakelig runde i plan og som i tillegg til kullag var fylt med kullblandet silt 

og generelt flere varmepåvirket stein. De var mellom 13-32 cm dype. 

 

Snr 
Bredde, 

cm 
Dybde, 

cm 
Lengde, 

cm 
Stein, 

L 
Bunn 
profil 

Form 
plan 

Sidekan
ter 

Datering 
2 sigma 

30127 86 19 86 0,1 avrundet rund buete - 

30488 61 6 66 0 avrundet rund buete - 

30520 80 14 86 0,2 avrundet rund buete - 

30558 79 23 90 0,3 avrundet rektangulær buete 240-410 AD 

30665 45 - 70 - Ikke snittet ujevn - - 

30686 89 16 90 1,5 flat ujevn skråe - 

30845 74 15 76 0,3 ujevn rund skråe - 

30868 87 13 90 0,2 ujevn rund buete - 

30913 134 32 173 55 flat rektangulær skråe 130-380 AD 

31060 70 - 83 - Ikke snittet rund - - 

31078 70 13 71 1,5 avrundet rund buete - 

31096 70 14 75 0,3 avrundet oval buete - 

31116 93 5 94 2 ujevn ujevn ujevne - 

31205 70 10 74 2,5 avrundet ujevn buete - 

31276 50 - 66 - Ikke snittet oval - - 

31291 60 - 68 - Ikke snittet oval - - 

31350 85 5 90 0,2 ujevn oval ujevne - 

31366 110 10 112 2 flat rund skråe 200 BC-20 AD 

31381 60 7 130 0,5 flat oval skråe - 

31398 80 - 120 - Ikke snittet ujevn - - 

31414 82 12 92 5 ujevn oval ujevne - 

31426 90 - 90 - Ikke snittet rund - - 

31491 70 - 80 - Ikke snittet ujevn - - 

31544 70 7 75 0,1 ujevn ujevn ujevne - 

31590 54 4 65 0,1 flat ujevn Ujevn - 

31599 90 17 108 0,1 avrundet ujevn buete 430-640 AD 

31639 70 - 73 - Ikke snittet rund - - 

31651 50 5 50 0 ujevn rund ujevne - 

31666 64 5 80 0,3 ujevn ujevn ujevne - 

31692 90 22 92 1 avrundet rund buete 530-650 AD 

31705 90 - 110 - Ikke snittet oval - - 

31722 45 - 50 - Ikke snittet oval - - 

31750 58 - 60 - Ikke snittet rund - - 

31761 70 - 70 - Ikke snittet rund - - 

31771 82 14 82 1 avrundet rund buete 430-640 AD 



Gnr.32, 33, 34, 35, Nannestad kommune  Saksnr. 09/14475 

 

  

 31 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

Snr 
Bredde, 

cm 
Dybde, 

cm 
Lengde, 

cm 
Stein, 

L 
Bunn 
profil 

Form 
plan 

Sidekan
ter 

Datering 
2 sigma 

31893 25 - 50 - Ikke snittet uformet - - 

31980 68 12 82 2,5 avrundet ujevn skråe 420-570 AD 

32204 70 7 75 0,2 flat oval rette - 

32228 83 12 85 0,1 avrundet rund buete 400-540 AD 

32255 76 - 80 - Ikke snittet rund - - 

32279 80 16 100 2 avrundet oval buete - 
Tabell 14: Kokegropenes statistiske data fremstilt i tabellform. 

 

Det er blitt utført enkel vedartanalyse på prøver fra elleve av kokegropene, og av disse er 

åtte radiologisk datert. Det var ønskelig å datere et representativt utvalg av både «grunne 

og dype» kokegroper, og disse skulle fordele seg jevnt utover utgravningsområdet. 

Formålet var å avklare om de tilhørte en eller flere aktivitetsfaser. I tillegg var det 

ønskelig å datere minst to kokegroper fra rundt u-konstruksjonen, og minst en av 

kokegropene avdekket i kulturlag (S31802) ved firestolperskonstruksjon. Formålet med 

disse dateringene var å avklare om kokegropene tilhørte samme aktivitetsfase som 

stolpekonstruksjonene og kulturlaget.  

 

S30913 

En av de dype kokegropene som ble utvalgt til datering var S30913 fordi den skilte seg ut 

ved å være en av to på det sørlige feltet med rektangulær form. Den var klart avgrenset i 

plan 173x134 cm, med kullrand i nordøst og rødbrent silt rundt store deler av strukturen. 

Varmepåvirket stein var også godt synlig i store deler av avgrensningen. Fyllet bestod av 

mørk gråbrun, kullblandet silt og litt humus. 

 

 
Figur 22: Profil kokegrop S30913 (Cf34730_202, foto av S.S. Jansen). 

 

Kullag avgrenset strukturens flate bunn og skrå sidekanter i profil, og rødbrent silt ble 

påtruffet på utsiden. Kokegropens største dybde var 32 cm og flere varmepåvirket stein 

ble avdekket i overgangen kullrand og fyll, samt i store deler av østlig del av struktur. Det 

ble fjernet 55 liter stein fra snittet halvdel. Kullprøve ble tatt ut fra kullag i bunn. 

 

Prøvematerialet bestod av forkulla furu som er radiologisk datert til 130-380 e.Kr som 

tilsvarer romersk jernalder. 
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S31771 

S31771 var også en av kokegropene som kunne klassifiseres som av den «dype typen» på 

Lok 3, men den var også en av de som ble avdekket i samband med kulturlag S31802. 

Den ble snittet primært for å undersøke det stratigrafiske forholdet mellom kokegrop og 

kulturlag, men svaret lot seg dessverre ikke finne i strukturens profil. Undersøkelsen 

fremskaffet derimot en god kullprøve som er radiologisk datert. 

 

Store deler av kokegropen var omringet av kulturlag S31802, men den var godt synlig i 

plan. Den hadde rund form 82x82 cm i plan, avgrenset av kullrand i nordlig halvdel. 

Fyllet bestod av mørk gråbrun, kullblandet silt og litt humus. 

 

Kullag avgrenset strukturens avrundede bunn og buede sidekanter i profil unntatt i øvre 

del av sørlig avgrensning inntil kulturlag S31802. Avgrensningen mellom strukturene var 

uklar og tilsynelatende flytende. Kokegropens største dybde var 14 cm, og enkelte små 

varmepåvirket stein ble påtruffet i overgang kullrand og fyll. Et moderne staurhull 

gjennomboret strukturen i sørlig halvdel. 

 

En liter stein ble fjernet fra snittet halvdel, og kullprøve ble tatt ut fra kullag i bunn. 

Prøvematerialet bestod av forkulla bjørk, hassel og furu. Biter av bjørk er radiologisk 

datert til 430-640 e.Kr som tilsvarer folkevandringstid.  

 

 
Figur 23: Profil kokegrop S31771 (Cf34730_197, foto av K. Sæther). 

 

S31980 og S32228 

S31980 og S32228 ble avdekket ved u-konstruksjonen i nordlig ende av feltet. 

Førstnevnte kokegrop lå ca. 3 meter vest for huset, og sistnevnte lå ca. 2 meter nordvest 

for husets åpne gavlende. Strukturenes nære plassering og mangelen på kokegrop eller 

ildsted i huset indikerte at de kunne være forbundet med aktiviteten i bygget. Det ble 

derfor prioritert å datere to av de ni kokegropene som lå i nærheten av bygget. Begge 

strukturene omfattet kun bunnen av kokegroper. 
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Figur 24: Plan kokegropene S31205 og S31980 (Cf34730_109, foto av A. Sadlowska). 

 

S31980 lå inntil kokegrop S31205 i sør og stolpehull S31961 i vest. Avgrensning mellom 

kokegropene og stolpehullet var uklar i plan, men tydelig i profil. S31980 hadde 

tilnærmet oval form, ca. 82x68 cm, og bestod hovedsakelig av kullag, iblandet enkelte 

varmepåvirket stein, og litt mørk gråbrun siltblandet kull i toppen. 

 

Strukturens profil viste tydelig at den var skåret av stolpehullet S31961 i vest. Største 

dybde var 12 cm, og den hadde avrundet bunn og skrå sidekanter. 2,5 liter stein ble 

fjernet fra snittet halvdel, og kullprøve ble tatt ut fra kullaget. Prøvematerialet bestod av 

forkulla bjørk og furu. Biter av bjørk er radiologisk datert til 420-570 e.Kr som tilsvarer 

folkevandringstid.  

 

S32228 var klart avgrenset i plan av kullrand og røbrent silt rundt hele strukturen. 

Strukturen hadde rund form, 85x83 cm, i plan og var fylt av mørk gråbrun, kullblandet 

silt og litt humus. 

 

 
         Figur 25: Profil kokegrop S32228 (Cf34730_215, foto av K. Sæther). 

 

Kullag og rødbrent silt avgrenset strukturens avrundede bunn og buede sidekanter. 

Kokegropens største dybde var 12 cm og enkelte varmepåvirket stein ble påtruffet i fyllet. 

Det ble fjernet kun 0,1 liter stein fra snittet halvdel, og det ble tatt kullprøve fra kullag i 

bunn. Prøvematerialet bestod av forkulla bjørk og furu. Biter av bjørk er radiologisk 

datert til 400-540 e.Kr som tilsvarer folkevandringstid. 
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6.3.5 KULTURLAG 

Det ble innmålt to områder med kulturlag, S31802 og S30962, sentralt på feltet i sør. 

Med bakgrunn i deres likheter i farge og innhold er det imidlertid høyst sannsynlig at 

disse egentlig er deler av samme lag. Det ble i tillegg påtruffet mindre flekker av laget i 

store deler av sørlig halvdel av feltet som tilsier at laget har hatt en større utstrekning enn 

det som ble påvist under utgravningen. Denne tolkningen er også underbygget av at laget 

benevnt som S31802 tydelig fortsatte under vestlig feltkant. 

 

Flere stolpehull og kokegroper var synlige i plan i S31802, inkludert to av stolpehullene 

tilknyttet firestolperskonstruksjonen. De fleste av strukturene i kulturlaget ble snittet for å 

kunne undersøke det stratigrafiske forholdet dem i mellom. Dessverre var det ingen av 

snittene som påviste med sikkerhet om strukturene skar kulturlaget eller var dekket av 

denne. Bakgrunnen til dette var at avgrensningene mellom øvre del av struktur og 

kulturlag var uklar grunnet likheter i farge og innhold.  

 

Foruten snittene som ble gravd i samband med stolpehull og kokegroper ble S31802 

snittet i vestlig feltkant, og et rektangulært snitt ble satt litt øst for midten av laget. Disse 

snittene viste at laget hadde ujevn og utvasket bunn, og varierte i dybde fra 1-10 cm. Den 

bestod i varierende grad av gråbrun, humusholdig silt, iblandet kull, rødbrent leire, og litt 

grus. I tillegg ble det påtruffet en konsentrasjon av keramikkskår (C59323/6) i østlig ende 

av laget. Skårene teller mer enn 70 skår, og er av lyst rødbrunt, grovt gods. Skårene 

stammer trolig fra et brukskar, og flere har rester etter fastbrent mat på innsiden. Det er 

ingen dekor på skårene, noe som gjør dem vanskelige å datere nærmere enn til eldre 

jernalder. 

 

 
Figur 26: Planbilde av kulturlag S31802(Cf34730_174, foto av K. Sæther). 
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Det ble tatt ut makroprøver fra begge snittene, men analyse påviste kun kull. En 

mikromorfologiskprøve tatt fra snittet i vestlig feltkant er analysert, og resultatet viser at 

laget omfattet naturlig podsol som var blandet med fosfatholdig, kulturpåvirket masse 

trolig tilknyttet bosetningsaktivitet (Macphail 2014). 

 

 
Figur 27: Profil kulturlag S31802 mellom stolpehullene S32137 og S31784 i firestolperskonstruksjon 

(Cf34730_222, foto av A. Sadlowska). 

 

En detaljert vedartanalyse er blitt utført på en kullprøve for å fremskaffe godt daterbart 

materiale som er radiologisk datert. 

 

KP-nr. C-nr. S-nr. 
Vekt, 
gram Tresort 

Datering 

100013 
C59323/33 

31802 1 
10 stk = 7 yngre stamme og gren furu og 3 yngre 

stamme bjørk. Bjørk datert. 
370-170 BC 

Tabell 15: Oversikt over prøve som har undergått detaljert vedartsbestemmelse og radiologisk datering. 
 

Kullprøven er datert til førromersk jernalder. 

 

6.3.6 KULLGROP 

Det ble påtruffet en overpløyd kullgrop S30198 i sørlig ende av feltet i nord. Strukturen 

var risset i toppen av plog, men var klart avgrenset. Den hadde rektangulær form med 

avrundede hjørner og målte 220x160 cm. Tre godt avgrensede lag var synlige i plan. I 

midten lå lag 1 som bestod av mørk gråbrun, humusholdig silt, iblandet litt matjord og et 

par varmepåvirket stein. Lag 2 avgrenset lag 1 og bestod av gråsvart kullag som var litt 

gulbrunflekket av silt. I plan var strukturen avgrenset av lag 3 som bestod av gråbrun, 

humusholdigsilt, flekket med kullbiter. 
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Figur 28: Kullgrop S30198 i plan (Cf34730_102, foto av K. Sæther). 

 

Strukturen var klart avgrenset i profil og hadde flat bunn og skrå sidekanter. Størst dybde 

var 48 cm. Profilet viste at strukturen hovedsakelig var fylt av lag 1 og lag 3, men 

omfattet også to kullag i tillegg til lag 2 som lå i øvre del av strukturen. Bunn av 

strukturen var avgrenset av et tykt kullag, lag 9, og det ble påtruffet et mulig utvasket 

kullag over denne, lag 8. Lag 8 og 9 var delvis adskilt av en tynn linse gulbrun silt (lag 

7). Rødbrent silt (lag 5) og/eller gråhvit askeblandet silt (lag 6) ble påtruffet i varierende 

grad i tilknytning til kullagene. 

 

 

 
Figur 29: Kullgrop S30198 i profil (Cf34730_107, foto av K. Sæther). 
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En kullprøve fra lag 9 i bunn av strukturen er vedarbestemt til furu og den er radiologisk 

datert til 1250-1390 f.Kr som tilsvarer middelalder. 

 

6.4 UTGRAVNINGEN AV LOK 4 PÅ KRABBERUDSETER 

 
Figur 30: Oversiktskart Lok 4 (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert 07/02.2014, K. Sæther). 
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Lok 4 lå ca. 230 meter sørsørøst for driftsbygningen på Krabberudseter, og ca. 30 meter 

nord for gamle Sæter meieri. Utgravningsområdet lå i sørlig hjørne av jordet på 

Krabberudseter og omfattet to flateavdekkede områder (til sammen 226 m²). Området 

avdekket nærmest høytspentledning var en feilvurdering av feltleder på avdekkingen av 

Lok 4 og var tom. Utgravningsområdet lengst mot nord omfattet en tilnærmet 

rektangulær flate som målte ca.36x4 meter (147 m²). Alle fylkeskommunens registrerte 

strukturer ble gjenfunnet og undersøkt. Det ble påvist tre kokegroper og tre stolpehull på 

feltet. To av kokegropene kunne bare delvis avdekkes fordi østlig del lå under midlertidig 

gang –og sykkelsti. 

 

Stolpehullene var store i plan og profil, men deres interne beliggenhet syntes ikke å vise 

til en stolpebygd konstruksjon. De var fylt av gråbrun, litt humusholdig silt, iblandet noen 

kullbiter. En omfattet også et mørkere stolpeavtrykk, og en skar kokegropen S40115. 

Ingen av stolpehullene er prioritert radiologisk datert. 

 

Kokegropene lå spredt langs feltkantens østlige avgrensning. To av kokegropene var 

bunner av sådanne og omfattet hovedsakelig kullag iblandet varmepåvirket stein. S40163 

(F14 under registrering) var dypere og ble valgt ut til datering. 

 

Snr 
Bredde, 

cm 
Dybde, 

cm 
Lengde, 

cm 
Stein, 

L 
Bunn 
profil 

Form 
plan 

Sidekan
ter 

Datering 

40115 120 16 150 15 avrundet oval skråe - 

40163 161 30 161 25 avrundet kvadratisk buete 410-200 BC 

40188 55 10 92 5 skrå uformet buete - 
Tabell 16: Kokegropenes statistiske data fremstilt i tabellform. 
 
 

Kokegrop S40163 

Strukturens østlige avgrensning kunne ikke avdekkes på grunn av feltkant.  Til tross for 

dette kunne man se at kokegropen hadde en klart avgrenset, kvadratisk form i plan, ca. 

161x161 cm. Profil viste at strukturen var klart avgrenset av kullag og hadde buede 

sidekanter og avrundet bunn, størst dybde var 30 cm. Fyllet bestod av mørk gråbrun 

kullholdig silt, iblandet litt humus. Varmepåvirket stein ble påtruffet i kullag og fyll, 

hvorav 25 liter ble fjernet fra snittet halvdel. Kullprøve ble tatt ut fra kullag i bunn. 

 

 
Figur 31: Profil kokegrop S40163 (Cf34730_88, foto av A. Sadlowska). 



Gnr.32, 33, 34, 35, Nannestad kommune  Saksnr. 09/14475 

 

  

 39 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 

Prøvematerialet bestod av forkulla furu som er radiologisk datert til 410-200 f.Kr som 

tilsvarer før-romersk jernalder.  

 

6.5 UTGRAVNINGEN AV LOK 5 PÅ BØRKE NORDRE 

 
Figur 32: Oversiktskart Lok 5 (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert 07/02.2014, K. Sæther). 
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Lok 5 lå ca. 10 meter vest for Moreppen grendehus, og ca. 200 meter øst for 

driftsbygningen til Børke nordre. Utgravningsområdet lå i det sørlige hjørnet av jordet på 

Børke nordre og omfattet en tilnærmet rektangulær flate som målte ca.26,5x8 meter (208 

m²). Inntil vestlig avgrensning ble det avdekket en bred kabelgrøft. 

 

Alle fylkeskommunens registrerte strukturer ble gjenfunnet og undersøkt. Det ble påvist 

tre kokegroper på feltet, og disse lå spredt, inntil østlig feltkant. To av kokegropene var 

bunner av sådanne og omfattet hovedsakelig kullag iblandet litt varmepåvirket stein. 

S50133 (F4 under registrering) var dypere og ble valgt ut til datering. 

 

Snr 
Bredde, 

cm 
Dybde, 

cm 
Lengde, 

cm 
Stein, 

L 
Bunn 
profil 

Form 
plan 

Sidekan
ter 

Datering 

50092 102 10 115 4 avrundet oval buete - 

50133 200 30 200 30 avrundet rund buete 510-230 BC 

50193 110 12 122 3 skrå oval skråe - 
Tabell 17: Kokegropenes statistiske data fremstilt i tabellform. 

 

Kokegrop S50133 

Strukturen var rund, 200x200 cm, og klart avgrenset i plan. Rødbrent silt avgrenset hele 

strukturen som var fylt av mørk gråbrun, kullblandet silt, litt humus og iblandet 

varmepåvirket stein. Profil viste at strukturen var klart avgrenset av kullag og rødbrent 

silt, og at den hadde buede sidekanter og avrundet bunn, størst dybde var 30 cm. 

Varmepåvirket stein ble påtruffet i kullag og fyll, hvorav 30 liter ble fjernet fra snittet 

halvdel. Kullprøve ble tatt ut fra kullaget i bunn. 

 

 
Figur 33: Profil kokegrop S50133 (Cf34730_73, foto av A. Sadlowska). 

 

Prøvematerialet bestod av forkulla furu som er radiologisk datert til 510-230 e.Kr som 

hovedsakelig tilsvarer før-romersk jernalder. 

 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.1 VEDARTSANALYSE 

Det foreligger til sammen 56 kullprøver fra utgravningene langs med Fv176. 23 av disse 

er vedartbestemt, hvorav 16 ved enkel vedartbestemmelse og syv ved detaljert 

vedartbestemmmelse. 



Gnr.32, 33, 34, 35, Nannestad kommune  Saksnr. 09/14475 

 

  

 41 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 

KP-nr. C-nr. S-nr. 
Lok 

Strukturtype 
Vekt, 
gram Tresort 

20445 C59323/4 20061 2 Stor smie 7,5 1 stk= furu 

20446 C59323/5 20061 2 Stor smie 3,3 30 stk= furu 

31996 C59323/36 31980 3 Kokegrop 3,4 40 stk = 3 bjørk, 37 furu 

32001 C59323/9 30198 3 Kullgrop 2 40 stk = furu 

32003 C59323/23 31366 3 Kokegrop 3,3 40 stk = furu 

32022 C59323/7 30127 3 Kokegrop 1,3 40 stk = furu 

32055 C59323/19 31078 3 Kokegrop 0,1 10 stk = furu 

32064 C59323/26 31599 3 Kokegrop 3,3 40 stk = furu 

32200 C59323/18 30913 3 Kokegrop 0,1 15 stk = furu 

32201 C59323/31 31771 3 Kokegrop 0,8 40 stk = 23 bjørk, 6 hassel, 1 furu 

32303 C59323/39 32228 3 Kokegrop 2,3 40 stk = 1 bjørk, 39 furu 

32305 C59323/40 32279 3 Kokegrop 0,4 15 stk = bjørk 

32348 C59323/13 30558 3 Kokegrop 1,3 40 stk = furu 

32356 C59323/29 31692 3 Kokegrop 22,7 25 stk = 20 bjørk, 5 furu 

40225 C59323/55 40163 4 Kokegrop 13,2 16 stk = furu 

50326 C59323/57 50133 5 Kokegrop 16,5 40 stk = furu 
Tabell 18: Oversikt over prøver som har undergått enkel vedartsbestemmelse. 
 

 

KP-nr. C-nr. S-nr. 
Lok 

Strukturtype 
Vekt, 
gram Tresort 

100001 C59324/4 31149 
3 Stolpehull 

0,2 
10 stk = 5 yngre stamme bjørk og 5 yngre stamme 

furu. 

100003 C59324/1 30024 3 Stolpehull 5,1 10 stk = eldre stamme furu 

100004 
C59324/5 

31165 
3 Stolpehull 

0,3 
10 stk = 8 eldre stamme furu, 1 yngre stamme 

bjørk og 1 yngre stamme frukttre. 

100006 C59324/3 31137 3 Stolpehull 1,1 10 stk = 7 furu og 3 yngre stamme bjørk. 

100012 
C59323/37 

32137 
3 Stolpehull 

0,8 
10 stk = 6 yngre gren furu, 3 kvist bjørk og 1 yngre 

stamme selje. 

100013 
C59323/33 

31802 
3 Kulturlag 

1 
10 stk = 7 yngre stamme og gren furu og 3 yngre 

stamme bjørk. Bjørk datert. 

100014 
C59323/17 

30894 
3 Stolpehull 

0,4 
10 stk = 9 yngre gren furu og 1 yngre stamme 

bjørk. 
Tabell 19: Oversikt over prøver som har undergått detaljert vedartsbestemmelse. 
 

7.2 DATERING 

18 kullprøver fra utgravningen er radiologisk datert, hvorav 1 fra Lok 2, 15 fra Lok 3, 1 

fra Lok 4 og 1 fra Lok 5. I tillegg foreligger det en radiologisk datering fra 

fylkeskommunens registrering av kokegropen på Lok 2, til førromersk jernalder. 

 
Id C-nr. Lok Datert treslag Ukalibrert C14-dat. Kalibrert C14-datering, 2 

sigma (OxCal.) 

20445 C59323/4 2 Furu 53±22 1850-1970 AD 

31980 C59323/36 3 Bjørk 1565±30 420-570 AD 

30198 C59323/9 3 Furu 697±34 1250-1390 AD 

31366 C59323/23 3 Furu 2068±37 200 BC-20 AD 

31599 C59323/26 3 Furu 1509±30 430-640 AD 
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Id C-nr. Lok Datert treslag Ukalibrert C14-dat. Kalibrert C14-datering, 2 
sigma (OxCal.) 

30913 C59323/18 3 Furu 1766±31 130-380 AD 

31771 C59323/31 3 Bjørk 1500±30 430-640 AD 

32228 C59323/39 3 Bjørk 1601±30 400-540 AD 

30558 C59323/13 3 Furu 1715±31 240-410 AD 

31692 C59323/29 3 Bjørk 1484±32 530-650 AD 

40163 C59323/55 4 Furu 2288±32 410-200 BC 

50133 C59323/57 5 Furu 2327±32 510-230 BC 

31149 C59324/4 3 Bjørk 1603±31 390-540 AD 

31165 C59324/5 3 Frukttre 2121±31 350-40 BC 

31137 C59324/3 3 Bjørk 1519±30 430-610 AD 

32137 C59323/37 3 Bjørk 1702±30 250-420 AD 

31802 C59323/33 3 Bjørk 2194±30 370-170 BC 

30894 C59323/17 3 Bjørk 1578±32 410-560 AD 

Tabell 20: Oversikt over radiologiske dateringer fra utgravningene langs Fv176. 

 

 
Figur 34: Radiologiske dateringer fra utgravningen langs Fv176 fremstilt i en samlingstabell 

generert av OxCal (Atmospheric data from Reimer et al (2009); OxCal v4.1.5 Bronk Ramsey (2010): 

r5). 
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Dateringsresultatene fra utgravningen fordeler seg innenfor tre aktivitetsfaser som 

strekker seg over et langt tidsspenn, fra eldre førromersk jernalder til midten av 

middelalder. Fase 1 strekker seg fra eldre førromersk jernalder fram til overgangen 

førromersk jernalder/romersk jernalder. Strukturene som er datert til denne fasen omfatter 

kokegroper fra Lok 2, 4 og 5, samt kulturlag, ett stolpehull og en kokegrop fra Lok 3. 

Strukturtypene gjenfinnes gjerne i boplasskontekser og i gårdsnære områder. Den spredte 

forekomsten innenfor de undersøkte områdene tyder på at aktiviteten i denne perioden 

ikke har vært særlig intensiv, men viser trolig til aktiviteter relativt nær gårdstunet. 

Mellom fase 1 og 2 er det et lite opphold dateringsmessig som kan markere en fase med 

mindre aktivitet eller endring i bruken av området. 

 

Fase 2 omfatter det største antallet (11 stk.) dateringer fra utgravningen. Disse fordeler 

seg jevnt innenfor tidsspennet yngre romertid til overgangen 

folkevandringstid/merovingertid, med vekt på folkevandringstid. Alle dateringene er fra 

kokegroper og stolpehull, og fire av dateringene kan knyttes til to stolpekonstruksjoner på 

Lok 3. Strukturfunnene og sporene etter bygningene tilsier at lokaliteten omfatter et 

bosetningsområde. Type strukturer og deres relative tette plassering indikerer at Lok 3 

trolig omfatter utkanten av et gårdstun hvor ulike aktiviteter har funnet sted som er 

intensiv innenfor fasens tidsspenn, med vekt på folkevandringstid. 

 

Mellom fase 2 og fase 3 er det et stort brudd i dateringene på ca. 600 år. Dette indikerer at 

aktiviteten i utgravningsområdet opphørte i tidlig merovingertid, og ble ikke gjenopptatt 

før i middelalder. Fase 3 omfatter kun en radiologisk datering av en kullgrop påtruffet for 

seg selv på Lok 3. Kullgroper forbindes med produksjon gjerne i utmark. Strukturen og 

dens datering indikerer dermed at aktiviteten innenfor Lok 3 endrer seg mellom fase 2 og 

3. Fra å være et område med relativt intensiv gårdsaktivitet forlates nå stedet eller blir 

lagt brakk, og anvendes ikke før 600 år seinere, og da til utmarksrelaterte formål.   

 

7.3 MAKROFOSSILANALYSE 

Det ble tatt ut 20 makroprøver under utgravningen langs Fv176. 12 av disse er analysert. 

 

MP.nr. C.nr. S-nr. Hus Struktur Analyseresultat 

31997 C59324/10 31149 1 Stolpehull Kull og litt brent leire 

31998 C59324/8 30054 1 Stolpehull Kull 

31999 C59324/7 30024 1 Stolpehull Kull 

32052 C59324/11 31165 1 Stolpehull Kull 

32053 C59324/12 32023 1 Stolpehull Kull 

32054 C59324/9 31137 1 Stolpehull Kull 

32318 C59323/48 31784 2 Stolpehull Kull 

32319 C59323/52 32137 2 Stolpehull Kull 

32320 C59323/49 31802  Kulturlag Kull 

32334 C59323/44 30894 2 Stolpehull Kull 

32335 C59323/45 31626 2 Stolpehull Kull 

32336 C59323/50 31802  Kulturlag Kull 

Tabell 21: Oversikt over analyserte makroprøver fra utgravningene langs Fv176. 
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7.4 MIKROMORFOLOGIANALYSE 

En mikromorfologiskprøve (C59323/53) fra Lok 3 er analysert. Prøven bestod av en 9 cm 

lang jordsøyle tatt ut av profilet i feltets sjaktkant, og omfattet matjord på toppen, lag 

S31802 i midten og undergrunn i bunn. Analyse påviste at laget var et kulturlag som 

bestod av podsol blandet med fosfatholdig kulturpåvirket masse trolig tilknyttet 

bosetningsaktivitet. 

 

8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Sentralt i prosjektplanens problemstilling var å bekrefte/avkrefte strukturfortolkningene 

gjort under fylkeskommunens registrering, samt datere aktiviteten. Dette gjaldt spesielt 

tilstedeværelsen av mulig smie på Børke søndre og flatmarksgrav på Vigstein. I tillegg var 

det registrert flere kokegroper og stolpehull på Børke søndre/nordre og Krabberudseter 

som det var viktig å avklare om tilhørte større bosetningsanlegg. Med bakgrunn i 

registreringsfunnen ble det avdekket fem lokaliteter (Lok 1-5). Det ble hovedsakelig 

påtruffet spor etter forhistorisk bosetningsaktivitet på alle lokalitetene, som varierte mye i 

omfang og til dels i datering. 

 

Aktivitet fra jernalder på Lok 1, Vigstein 

Det forhistoriske funnbildet er rikt på gården Vigstein, spesielt sett i lys av gravhauger fra 

jernalder. Gården omfatter et gravfelt (ID3077) med over 30 gravhauger, men antallet har 

opprinnelig trolig vært oppe i rundt 50 hauger. Potensialet for funn av grav innenfor 

tiltaksområdet var derfor ansett som høyt, og en mulig flatmaksgrav ble registrert innenfor 

området. Det ble imidlertid avklart tidlig under utgravningen at den mulige graven ikke 

var en nedgravning, men omfattet mulig varmepåvirket silt uten spor etter gravlegging. 

Det ble gjort funn av et stolpehull og en nedgravning med ukjent funksjon på lokaliteten, 

samt et keramikkskår, trolig fra eldre jernalder. Funnene viser til aktiviteter i området 

omkring gravfeltet og gården, men er for fragmentariske til å gi sikre holdepunkter. 

 

Kokegrop fra førromersk jernalder og smie aktivitet i nyere tid på Lok 2, Børke 

søndre 34/2  

Under fylkeskommunens registrering ble det påtruffet en relativ stor kokegrop samt en 

nedgravning. Strukturene ble datert til henholdsvis førromersk jernalder og nyere tid. I 

tillegg ble det påtruffet mye slagg og jernfragmenter. Kokegropen ble gjenfunnet under 

utgravningen, men området med den moderne nedgravningen ble ikke gjenåpnet. Under 

utgravningen ble det imidlertid påtruffet flere anlegg i undergrunnen som omfattet mye 

slagg, brent leire og jerngjenstander. Nærmere undersøkelse påviste smie og smierelaterte 

strukturer, men radiologisk datering av smia har påvist at smieaktiviteten var fra nyere tid. 

Forhistorisk aktivitet på Lok 2 omfatter derfor en kokegrop fra førromersk jernalder. 

 

Bosetning fra romersk jernalder til merovingertid, samt produksjonsspor fra 

middelalder på Lok 3, Børke søndre 34/1 

Det ble under fylkeskommunens forundersøkelse registrert to konsentrasjoner av 

bosetningsspor på Børke søndre. Utgravningen omfattet derfor to flateavdekkede områder 

nord og sør på jordet. Innenfor begge områdene ble det påtruffet flere bosetningsspor i 
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form av stolpehull, kokegroper og kulturlag. Undersøkelsen påviste flere strukturer ved, 

eller delvis innunder, grensene til tiltaksområdet, spesielt mot øst og vest, som betyr at 

bosetningsområdet ikke ble avgrenset. Antallet og tettheten av strukturer indikerer også en 

stor sannsynlighet for at aktivitetsområdet er en god del større enn det som ble avdekket. 

 

Største funnkategori på Lok 3 var stolpehull (47 stk.). Disse fordelte seg hovedsakelig 

innenfor tre konsentrasjoner på de to avdekkete feltene. Seks stolpehull utgjorde en U-

formet bygning, mens fire stolpehull formet en firestolperskonstruksjon. Det U-formede 

bygget var plassert i nordlig ende av Lok 3, -, delvis omringet av kokegroper, mens 

forestolperkonstuksjonen ble påtruffet delvis i et kulturlag, litt vest for midten av Lok 3, , 

med spredte forekomster av kokegroper rundt. Naturlig nok ble det en prioritering under 

utgravningen og etterarbeidet å undersøke om aktiviteten i bygningene og strukturene 

rundt var forbundet. 

 

U-formet konstruksjon, Lok 3, nord 

U-konstruksjoner er en type forhistorisk bygg med en vegg formet som bokstaven u, 

tidvis med 1-4 takbærende stolper. Hittil har de arkeologiske sporene etter veggen i u-

konstruksjoner omfattet veggrøfter og/eller stolpehull og steiner som indikerer ulik 

byggeteknikk for disse husene (Løken 1987, 1989, 1997, Løken et.al.1996, Haavaldsen 

1984, Bårdsgård 1982). Med bakgrunn i at sporene etter u-konstruksjonen på Lok 3 kun 

omfatter stolpehull er det nærliggende å tenke seg at veggkonstruksjonen bestod av 

stolper, svært likt et u-hus påtruffet på Løbrekk i Stavanger (se Løken 1987, Løken et.al. 

1996).  

 

U-konstruksjoner er tidligere funnet i Norge, Danmark og Sverige. Det er derimot ikke 

avdekket mange u-konstruksjoner på Østlandet, men flere er blitt avdekket i Rogaland. 

Dateringer av husene indikerer at de var i bruk i tidsrommet neolitikum/eldre bronsealder-

sen førromersk jernalder. I så måte skiller u-konstruksjonen på Nannestad seg ut. 

Dateringen av ett av stolpehullene tilskrives førromersk jernalder, men to dateringer fra 

konstruksjonen overlapper i folkevandringstid. De avvikende dateringene kan tolkes som 

en indikasjon på at stolpehullene ikke har tilhørt samme konstruksjon. Stolpehullene var 

imidlertid svært likartede og deres distribusjon dannet en lett gjenkjennelig form. I tillegg 

viser øvrig datering blant en samling kokegroper sør for konstruksjonen at det var 

aktivitet i utgravningsområdet i førromersk jernalder. Kull fra denne aktiviteten kan ha 

tilkommet stolpehullet i senere tid.  

 

Tolkninger av aktiviteten knyttet til u-konstruksjonene har hovedsakelig vært basert på 

kontekst, da bygningselementene oftest gir begrenset utgangspunkt for undersøkelse og 

naturvitenskapelige prøver. U-konstruksjonene som er avdekket i Norge og Danmark er 

ofte blitt tolket som bosetningshus, på grunn av møddinger, røyser, ildsteder eller 

kokegroper i, eller ved husene. Den relativt spinkle konstruksjonen, sett i forhold til 

samtidige langhus, har imidlertid ført til at de har vært oppfattet som spor etter kortvarig, 

kanskje sesongmessig bosetning. Det er imidlertid også eksempler på U-konstruksjoner 

som er blitt plassert i overgangen mellom gårders inn og utmark. I disse tilfellene kan 

bygget ha blitt brukt som ly for folk eller fe. I Sverige har konstruksjonene blitt tolket som 

kulthus tilknyttet gravritualer, siden det ved flere er funnet graver og kremasjonsaske 

omkring bygningene (Kaliff 1998). I tilfelle konstruksjonen på Nannestad ble det ikke 

funnet annet enn kull i makroprøvene fra stolpehullene, men radiologiske dateringer fra to 
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av kokegropene plassert svært nærme konstruksjonen er sammenfallende med begge 

dateringene til folkevandringstid fra bygget. Det kan ikke utelukkes at kull fra 

kokegropene kan ha tilkommet stolpehullene, men det er sannsynlig at kokegropene ble 

brukt i samband med aktiviteten i bygget, og da disse ofte forbindes med menneskelig 

okkupasjon er det trolig at bygget på Nannestad ble brukt til dette. Det er imidlertid 

sannsynlig at et slik(e) opphold har vært kortvarig eller av sesongmessig karakter. 

 

Firestolperskonstruksjon, Lok 3, sør 

Firestolperskonstruksjoner er vanligvis ikke tolket som boenheter slik som langhus, men 

er ofte forbundet med gårdsbebyggelse og er antatt å være tilknyttet oppbevaring eller 

annen gårdsaktivitet. Disse bygningene ligger også gjerne litt vekk fra tunområdet. I likhet 

med u-konstruksjoner er tolkninger knyttet aktiviteten i firestolperskonstruksjonene ofte 

basert på deres kontekst. I tilfelle konstruksjonen på Lok 3 var denne delvis plassert over 

et kulturlag (S31802) som tydelig hadde strukket seg over store deler av feltet. Det ble 

påtruffet keramikk, brent leire og en del kull i laget, og analyse påviste at det var et 

kulturlag med forhøyede mengder fosfat som antakelig viser til menneskelig påvirkning. 

Funnene tilsier at laget er relatert til bosetning, men i følge dateringen er laget avsatt i 

førromersk jernalder. To av stolpehullene tilknyttet konstruksjonen daterer denne til 

overgangen romertid/folkevandringstid. Med bakgrunn i dateringene kan derfor ikke 

aktiviteten i firestolperskonstruksjonen forbindes med kulurlaget. Det bør imidlertid 

påpekes at kullprøver fra lag er forbundet med kildekritiske problemer. Dette er fordi 

store lag ofte blir dannet og ligger ubeskyttet i lengre tid, og er da svært mottakelige for 

påvirkning fra øvrige aktiviteter. I dette tilfelle var det flere kokegroper i og rundt laget 

som kull kan ha blitt spredt i laget. Det kan derfor ikke utelukkes at laget, eller deler av 

det, kan ha blitt avleiret samtidig med konstruksjonen. 

 

Fem av kokegropene som lå relativt spredt i forhold til firestolperskonstruksjonen er også 

radiologisk datert, men ingen av disse er helt sammenfallende med dateringene fra 

stolpehullene. To av kokegropene påtruffet øst på feltet tilskrives romertid, og de 

resterende tre avdekket vest på feltet tilskrives overgangen 

folkevandringstid/merovingertid. Dateringen av konstruksjonen faller dermed midt 

mellom kokegropene. Som sådan er det mulig at konstruksjonen har blitt brukt i begge 

perioder, men denne tolkningen er da svært usikker.  

 

Kullgrop, Lok 3, nord 

I tillegg til alle bosetningssporene på Lok 3 ble det påtruffet en noe avsidesliggende 

kullgrop i sørlig ende av Lok 3, nord. Kullgroper blir ikke forbundet med bosetning, men 

med produksjon, gjerne metall, som krever mye kull i sin bearbeiding. 

 

Karakteristisk for disse gropene når de gjenfinnes i utmark er at er omringet av en voll av 

oppkastede jordmasser, men i dette tilfelle var ikke strukturen synlig da vollen var blitt 

pløyd vekk. Strukturens nedgravning var derimot godt synlig i undergrunn. Radiologisk 

datering til middelalder av kull tatt fra kullranden i bunn av strukturen indiker når første 

brenning/bruk av gropen fant sted. Undersøkelsen av gropen påviste imidlertid en klar og 

en mulig kullrand høyere opp i strukturen som tilsier at gropen har blitt gjenbrukt senere.  
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Kokegropfelt fra førromersk jernalder på Lok 4, Krabberudseter 

Under fylkeskommunens registrering av Krabberudseter ble det påtruffet to kokegroper 

og en nedgravning. Under utgravningen ble kokegropene gjenfunnet, samt en tredje. Det 

ble påtruffet andre mørke flekker i undergrunnen som til forveksling kunne likne 

forhistoriske strukturer, men nærmere undersøkelse påviste at disse var av naturlig 

opphav. Lok 4 bestod derfor av et lite kokegropfelt som omfattet tre kokegroper. To av 

disse ble ikke fullstendig avdekket, men fortsatte under østlig feltkant (mot midlertidig 

gang -og sykkelsti). Plasseringen indikerer at lokaliteten er større, og ble ikke fullstendig 

avgrenset. En av kokegropene er radiologisk datert til førromersk jernalder. 

 

Kokegropfelt fra førromersk jernalder på Lok 5, Børke nordre 

Under fylkeskommunens registrering av Børke nordre ble det påtruffet tre kokegroper og 

kullflekker. Under utgravningen ble kokegropene gjenfunnet, i tillegg til enkelte mørke 

flekker i undergrunn. Alle mulige strukturer ble undersøkt nærmere og avskrevet. Lok 4 

bestod derfor av et lite kokegropfelt som omfattet tre kokegroper. Alle ble avdekket inntil 

østlig feltkant (mot vei). Plasseringen indikerer at lokaliteten er større, og ble ikke 

fullstendig avgrenset. En av kokegropene er radiologisk datert til førromersk jernalder. 

 

9 SAMMENDRAG 

I forbindelse med reguleringsplan for Fv176 på strekningen mellom Vigsteinkrysset i sør 

til Lillemo i nord i Nannestad kommune utførte KHM en arkeologisk undersøkelse i 

perioden 09.09-08.10.2013. Undersøkelsen omfattet fem lokaliteter (Lok 1-5), og det ble 

til sammen flateavdekket 1827 m². Det ble hovedsakelig påtruffet bosetningsspor i tillegg 

til en kullgrop. Det foreligger 19 radiologiske dateringer fra utgravningen og 

fylkeskommunens registrering som viser at aktiviteten på lokalitetene fordeler seg 

innenfor tre aktivitetsfaser som omfatter eldre førromersk jernalder til midten av 

middelalder, med vekt på folkevandringstid. 

 

På Lok 1 ble det avdekket et stolpehull og en nedgravning, og det ble funnet et 

keramikkskår av type eldre jernalder. Det foreligger ingen radiologiske dateringer fra 

lokaliteten. 

 

Lok 2 omfattet hovedsakelig moderne smieaktivitet, men også en relativt stor kokegrop 

fra førromersk jernalder. 

 

Størst antall (95 stk.) strukturer ble avdekket på Lok 3. Disse omfattet bosetningsspor i 

form av stolpehull, kokegroper og kulturlag. Radiologiske dateringer av disse sporene 

strekker seg fra førromersk jernalder til overgangen folkevandringstid/merovingertid med 

vekt på folkevandringstid. Flere av strukturene ble avdekket ved eller delvis under en av 

feltkantene som betyr at aktivitetsområdet er større enn det som ble avdekket. Seks av 

stolpehullene ble funnet i tilknytningtil en u-formet konstruksjon datert til 

folkevandringstid, mens fire stolpehull dannet en firestolperskonstruksjon datert til 

overgangen romertid/folkevandringstid. Begge er bygningne er tolket i tilknytning til 

gårdsbosetning, men det er usikkert hvilket formål de oppfylte. I tillegg ble det påtruffet 

en kullgrop på Lok 3 som er datert til middelalder. 
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På Lok 4 og 5 ble det på hvert av feltene avdekket tre kokegroper. En grop fra hvert felt 

er radiologisk datert til førromersk jernalder. 
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11 VEDLEGG 

11.1 STRUKTURLISTE 

Anr Struktur Bredde Dybde Lengde 
Bunn 
profil 

Form 
flate 

Sider 
profil 

Beskrivelse 

10001 Stolpehull 62 33 64 spiss rund skråe 
F36 under registrering. Tydelig avgrenset i plan, delvis utydelig i profil p.g.a. utvasking. Bestod av brun, litt 

kullblandet sand, og enkelte små stein. 

10039 Avskrevet    
    

10054 Avskrevet    
   

F38 under registrering. 

10087 Avskrevet    
   

F37 under registrering. 

10104 Avskrevet    
    

10148 Nedgravning 73 20 76 flat ujevn skråe 
Ujevn, men tydelig avgrenset i plan og profil. Bestod av mørk gråbrun humusholdig silt, iblandet kull. Tilnærmet 

kullrand i bunn bestående av kullbiter, blandet med en del silt. 

20025 Kokegrop 170 20 220 ujevn oval ujevne 

Oval og klart avgrenset i plan. Bestod av mørk gråbrun, kullblandet silt, litt humus og små og store 
varmepåvirket stein. I profil var bunn og sidekanter ujevn og avgrenset av kullrand. De fleste varmepåvirket 

stein lå mellom kullrand og øvre fyll. En stor slaggklump ble funnet i overflaten. Det ble derimot ikke påtruffet 
andre spor etter produksjon i kokegropen som indikerer at slaggklumpen er tilkommet etter at strukturen er 

gått ut av bruk. Kull fra kokegropen er radiologisk datert 400-200 f.Kr. 



Gnr.32, 33, 34, 35, Nannestad kommune  Saksnr. 09/14475 

 

  

 50 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

Anr Struktur Bredde Dybde Lengde 
Bunn 
profil 

Form 
flate 

Sider 
profil 

Beskrivelse 

20061 Smie 190 47 215 flat rektangulær skråe 

Tydelig avgrenset i plan og profil. Tilnærmet rektangulær i plan, med flat bunn, skrå og lodrett sidekant i profil. 
Strukturen ble delt inn i fire kvadranter for undersøkelse. Kv. 1 og 2 sett fra øst mot vest utgjorde nordlig 

halvdel, og 3 og 4 i sør. 
Strukturen var risset av flere plogspor i toppen. Matjord var derfor blandet med strukturens øvre fyll som 

bestod av usammenhenende kullag, rødbrun brent leire, grå ubrent leire, humus -og kullblandet gråbrun og 
gulbrun silt og sand. I hele strukturens overflate lå det synlig slagg, brent/sintret leire og gjenstander av jern. 

Massen fra strukturen ble våtsåldet. 
Kvadrantene 2 og 3 ble undersøkt først, og det er N-S og Ø-V profilene fra disse som er dokumentert. Det ble 

påtruffet små og store slaggbiter i hele strukturen, men den klart største konsentrasjonen ble funnet i kv. 1 som 
bestod mer eller mindre kun av slagg. I de resterende kvadrantene var mengden relativt jevnt fordelt, og i alle 
ble slagget hovedsakelig funnet ved eller inntil kv.1. Det ble også påtruffet svært mange funn av jern slik som 
spiker, nagler og biter av støpejern. Funnene ble gjort i alle kvadrantene, men var mest fremtredende i kv. 3. 

Enkelte mindre biter av tekstil og lær ble funnet i øvre del av kv. 4. Det ble i tillegg funnet smieperler og smieflak 
i alle kvadrantene. 

Strukturen bestod av ulike lag, men de fleste av disse kunne ikke følges fra en ende av profilet til det andre. Til 
det var det altfor mye slagg og brent leire som ødela avgrensninger og lag, og tilsynelatende sammenraste eller 
omrotete partier. Foruten fyllet i kv.1 var strukturen hovedsakelig fylt av mørk gråbrun og gråsvart kullblandet 
silt, sand, humus, slagg, brent leire og jern. Det ble imidlertid påtruffet fire, tynne kullag, ett/to lag bestående 
hovedsakelig av silt, samt et lag med ubrent leire. Kullprøver ble tatt fra alle kullagene. Kullagene var fordelt 
nedover strukturen, hvorav en i bunn og kan representere ulike aktivitetsfaser. Siltlag var plassert mellom 

kullag, og kan være brukt til å slukke ild/dempe varmeutviklingen. Laget med ubrent leire lå mellom to kullag og 
er tolket å representere en form for foring av anlegget under en av bruksfasene. Flere av de mange bitene med 

brent og sintret leire har avtrykk etter kvist, strå og bærer tydelig preg av å ha vært formet etter en konstruksjon 
eller liknende. 

Det hadde ikke vært noen tydelige avgrensede kullag i toppen av strukturen, men 3-5 cm ned i kvadrant 2 ble 
det påtruffet et avrundet kullag inntil kvadrantens sørlige avgrensning som fortsatte inn i kvadrant 4. Laget ble 
tolket som esse, og senere ble halvdelen i kvadrant 4 avdekket. Essa var tydelig avgrenset og tilnærmet oval. 

Den bestod av et kullag, men i deler av strukturen var kullet blandet med store mengder med ubrent og brent 
leire. I nordlig halvdel ble det påtruffet enkelte klumper av slagg, men også deler av bunnen av en kjele med 

bein. Essa hadde flat bunn, skrå sidekanter og var 7 cm dyp. 

20108 Smie 91 53 101 flat ujevn rette 

Ujevn, men tydelig avgrensning i plan. Tre ulike lag synlig i plan. 1: Gråsvart kullag som var flekket av gulbrun 
sandblandet silt. 2: Gråbrun sandblandet silt blandet med kull. 3: Lys gråbrun sandblandet silt flekket med 

gråsvart kull. 
Avgrensning i øvre del av nedgravning var tydelig, men mot bunn ble denne mer difus. Dette skyldtes at 

strukturen var utvasket i bunn, samtidig nedre del av bestod av en innsnevret nedsenkning. I øvre del av profilet 
(35 cm) var det kullaget som dominerte, men denne var også stedvis brutt av partier med kullflekket gulbrun 

silt. Nedre del av struktur bestod av svært flekket gulbrun, gråbrun og grå silt, med stedvis gråsvarte flekker med 
kull. Biter og gjenstander av jern ble påtruffet gjennom hele strukturen, samt enkelte smieperler og smieflak. 

Deler av massene fra strukturen ble våtsåldet. 
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Anr Struktur Bredde Dybde Lengde 
Bunn 
profil 

Form 
flate 

Sider 
profil 

Beskrivelse 

20140 Avskrevet    
    

20178 Avskrevet    
    

20192 Kokegrop 130 3 180 ujevn ujevn ujevne 
Svært utydelig i plan og profil. Strukturen har vært oval, men kun et ujevnt kullflak i nordlig ende gjenstod, samt 

lys rødbrent silt og enkelte kullbiter. Tydeligvis bunnen av en større struktur som har blitt nesten fullstendig 
fjernet. Rødbrent sand fungerer som avtrykk av opprinelig struktur. 

20219 Avskrevet    
    

20232 Smie 48 18 60 ujevn ujevn ujevne 

Ujevn, men tydelig avgrenset i plan. Toppen var delvis risset av plogspor. Sentrale deler av struktur bestod av 
gråsvart kullag som var iblandet litt silt, og avgrensning bestod av gråbrun humusblandet silt, sand og kull. I 
profil var avgrensning svært ujevn, samt stedvis utydelig. Øvre del av struktur bestod av kullag som var brutt 

brungul silt (svært likt A20108). Bunn var vanskelig å avgrense fordi den var gjennomboret av flere dyreganger 
samtidig som fyllet bestod av flerfarget sammenblanding av silt, sand, humus og kull. Det ble påtruffet store 

mengder av gjenstander og biter av jern gjennom hele struktur, i tillegg til smieperler og smieflak. Massene fra 
strukturen ble våtsåldet. 

20247 Grøft 300 16 22 avrundet vinkel buet 
Ujevn, men klart avgrenset vinklet grøft. Bestod av gråbrun, brunrød skjoldete humusholdig silt, iblandet kull, 

brent silt og leire. 

20294 Avskrevet    
    

20322 Kulturlag 50 2 75 ujevn ujevn ujevne 
Kulturlagsflekk. Svært ujevn og utydelig avgrenset i plan og profil. Strukturen hadde ingen egentlig form eller 

dybde, men bestod av ett tynt lag av gråbrun litt humusholdig sandholdig silt som var iblandet flere gjenstander 
og biter av jern. 

20341 Avskrevet    
    

20353 Avskrevet    
    

20367 Avskrevet    
    

20381 Avskrevet    
    

20451 Ildsted 45 5 64 flat oval ujevne Esse i smie A20061. For beskrivelse se A20061. 

30001 Avskrevet    
    

30024 Stolpehull 70 40 70 flat kvadratisk skråe 

F18 under registrering og snittet da. Kvadratisk og tydelig avgrenset i plan. Noe utydelig i bunn av profil p.g.a. 
utvasking. Stolpeavtrykk i midten av struktur som var synlig i plan og profil, bestod av gråbrun humusblandet 

silt, iblandet kullbiter. Stolpehullets nedgravning bestod av lys gråbrun, litt humusblandet silt, iblandet enkelte 
små kullbiter. 

30054 Stolpehull 60 32 60 avrundet rund buete 

Rund og tydelig avgrenset i plan og profil. I plan gråbrunt parti i nord som var mer kullblandet, resten av 
stolpehullet var lys gråbrunt. Stolpeavtrykk i midten av struktur tydelig i profil, bestod av gråbrun humusblandet 
silt, iblandet kullbiter. Stolpehullets nedgravning bestod av lys gråbrun, litt humusblandet silt, iblandet enkelte 

små kullbiter. 



Gnr.32, 33, 34, 35, Nannestad kommune  Saksnr. 09/14475 

 

  

 52 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

Anr Struktur Bredde Dybde Lengde 
Bunn 
profil 

Form 
flate 

Sider 
profil 

Beskrivelse 

30075 Stolpehull 30 22 30 avrundet ujevn rette 
Dobbelstolpe med A31919. Ujevn, men tydelig avgrensning i plan mot undergrunn, men ikke mot stolpehull 

A31919 i sør. Uklar avgrensning i profil mellom stolpehullene og bunnen av struktur var utydelig p.g.a utvasking. 
Fyll bestod av gråbrun, litt humusblandet silt, iblandet litt kull. 

30096 Stolpehull 50 21 55 avrundet rektangulær buete 
Ujevn og stedvis utydelig avgrensning i plan og profil p.g.a. utvasking. Bestod av lys gråbrun, litt humusholdig silt 

og enkelte kullfragment. 

30114 Avskrevet    
    

30127 Kokegrop 86 19 86 avrundet rund buete 
Rund og klart avgrenset i plan. Kullrand i nord og rødbrent silt rundt store deler av struktur. Bestod av mørk 
gråbrun, kullblandet silt og litt humus.  I profil var bunn og sidekanter avgrenset av kullrand og rødbrent silt. 

30148 Ildsted 70 - 85 - oval - 
Ikke snittet. Delvis fjernet med gravemaskin i vest, og strukturen hadde litt uklar, oval avgrensning i plan. Bestod 

av gråsvart kullblandet silt. 

30169 Avskrevet    
    

30184 Avskrevet    
    

30198 Kullgrop 160 48 220 flat rektangulær skråe 

Strukturen var risset i toppen av plog, men klart avgrenset.  I plan bestod kullgropen av tre lag. Lag 1; I midten 
bestod fyllet av mørk gråbrun, humusholdig silt, iblandet litt matjord og et par varmepåvirket stein. Lag 2; 

avgrenset lag 1 og bestod av gråsvart kullag som var litt gulbrunflekket av silt. Lag 3; avgrenset hele strukturen i 
plan og bestod av gråbrun, humusholdig silt, flekket med kullbiter. 

Strukturen var klart avgrenset i profil og bestod av flere lag, hvorav minst to kullag som indikerer flere 
bruksfaser. Lag 1; fylte øvre 10 cm av midten av struktur. Lag 2; avgrenset lag 1. Under kullaget var det et tynt 
lag gråhvit, siltblandet aske, samt stedvis rødbrent silt. Lag 3; fylte store deler av strukturen under og til sidene 
for lag 2. I bunn var strukturen avgrenset av et tykt kullag (12 cm), lag 9. Under kullaget var det rødbrent silt. 
Over kullaget (lag 9) ble det påtruffet et mulig kullag som var svært utvasket og siltblandet, lag 8. Laget var 

delvis adskilt fra lag 9 under, og lag 3 over av tynne linser med gulbrun silt. 

30231 Avskrevet    
    

30270 Stolpehull 71 53 103 avrundet ujevn buete 
Ujevn, men tydelig avgrensning i plan. Tydelig avgrensning i profil. Stolpeavtrykk i midten av struktur var synlig i 

profil, og bestod av gråbrun humusblandet silt, iblandet kullbiter. Stolpehullets nedgravning bestod av lys 
gråbrun, litt humusblandet silt, iblandet enkelte små kullbiter. 

30294 Stolpehull 47 27 65 avrundet oval buete Oval og tydelig avgrenset i plan og profil. Fyllest bestod av gråbrun, humusblandet silt, iblandet kull. 

30312 Stolpehull 69 50 69 avrundet rektangulær buete 
Rund og tydelig avgrenset i plan og profil. Stolpeavtrykk i midten av struktur synlig i profil bestod av gråbrun 
humusblandet silt, iblandet kullbiter. Stolpehullets nedgravning bestod av lys gråbrun, litt humusblandet silt, 

iblandet enkelte små kullbiter. 

30327 Stolpehull 51 - 77 - rektangulær - 
Ikke snittet. Gråbrun, tydelig avgrenset, rektangulært stolpehull med avrundede hjørner, bestående av 

humusholdig silt, iblandet litt kull. 

30348 Stolpehull 64 37 68 flat rund rette 

Dobbelstolpe med A30367. Tydelig avgrensning i plan og profil mot undergrunn, men ikke mot stolpehull 
A30367 i sør. Stolpeavtrykk i østlig halvdel av struktur svakt synlig i profil, bestod av gråbrun humusblandet silt, 

iblandet kullbiter. Stolpehullets nedgravning bestod av brungrå, humusblandet silt, iblandet enkelte små 
kullbiter. 
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30367 Stolpehull 45 38 45 avrundet ujevn buete 

Dobbelstolpe med A30348. Tydelig avgrensning i plan og profil mot undergrunn, men ikke mot stolpehull 
A30348 i nord. Stolpeavtrykk i midten av struktur svakt synlig i profil, bestod av mørk gråbrun humusblandet silt, 

iblandet kullbiter og enkelte små fragm. brent leire. Stolpehullets nedgravning bestod av mørk gråbrun, 
humusblandet silt, iblandet enkelte små kullbiter. 

30385 Avskrevet    
    

30399 Avskrevet    
    

30428 Stolpehull 38 - 53 - oval - Ikke snittet. Gråbrun, tydelig avgrenset, ovalt stolpehull, bestående av humusholdig silt, svartflekket av kullbiter. 

30443 Stolpehull 48 - 51 - rund - Ikke snittet. Gråbrun, tydelig avgrenset, ovalt stolpehull, bestående av humusholdig silt, svartflekket av kullbiter. 

30459 Stolpehull 16 - 21 - oval - Ikke snittet. Gråbrun, tydelig avgrenset, ovalt stolpehull, bestående av humusholdig silt, svartflekket av kullbiter. 

30468 Stolpehull 46 - 57 - oval - Ikke snittet. Gråbrun, tydelig avgrenset, ovalt stolpehull, bestående av humusholdig silt, svartflekket av kullbiter. 

30488 Kokegrop 61 6 66 avrundet rund buete 
Bunn kokegrop som skar stolpehull A30940. Risset i toppen av plogspor, men klart avgrenset i plan og profil. 

Oval form. Bestod hovedsakelig av gråsvart kullag som var litt siltblandet i toppen. Enkelte små varmepåvirket 
stein. 

30505 Stolpehull 43 - 58 - oval - Ikke snittet. Gråbrun, tydelig avgrenset, ovalt stolpehull, bestående av humusholdig silt, svartflekket av kullbiter. 

30520 Kokegrop 80 14 86 avrundet rund buete 
Ikke fullstendig avdekket i øst p.g.a. feltkant. Klart avgrenset i plan. Kullrand synlig i store deler av struktur. 
Bestod av mørk gråbrun, kullblandet silt og litt humus.  I profil var bunn og sidekant avgrenset av kullrand. 

Enkelte små varmepåvirket stein i kullrand. 

30540 Stolpehull 60 - 70 - oval - 
Ikke snittet. Lys gråbrun, tydelig avgrenset, ovalt stolpehull, bestående av litt humusholdig silt, enkelte 

kullfragmenter. 

30558 Kokegrop 79 23 90 avrundet rektangulær buete 
Oval og klart avgrenset i plan unntatt i vest. Rødbrent silt rundt store deler av struktur. Bestod av mørk gråbrun, 

kullblandet silt og litt humus. I profil var bunn og sidekanter avgrenset av kullrand og rødbrent silt. Svært få 
varmepåvirket stein ble påtruffet under snitting. 

30580 Stolpehull 35 - 33 - - - Ikke snittet. Østlig del under feltkant. Mørk gråbrun, humusholdig silt, iblandet enkelte kullbiter. 

30592 Kulturlag 115 7 200 ujevn ujevn ujevne Kulturlagsflekk lik A30802. 

30625 Stolpehull 56 41 56 flat oval skråe 
Risset av plogspor i toppen. Gråbrun, tydelig avgrenset, ovalt stolpehull, bestående av humusholdig silt, 

svartflekket av kullbiter. 

30644 Avskrevet    
    

30665 Kokegrop 45 - 70 - ujevn - 
Ikke snittet. Ujevn, men tydelig avgrensning i plan. Svært opprisset i toppen av plogspor. Bestod av gråsvart 

kullag, iblandet litt silt, og enkelte små varmepåvirket stein. 

30686 Kokegrop 89 16 90 flat ujevn skråe 
Ujevn, og svært risset i toppen av plogspor, men relativt klart avgrenset i plan. Kullrand rundt store deler av 

struktur som var delvis ut dratt av plog i sør. Bestod av mørk gråbrun, kullblandet silt og litt humus.  I profil var 
bunn og sidekanter avgrenset av kullrand, iblandet enkelte små varmepåvirket stein. 

30709 Stolpehull 58 40 60 avrundet kvadratisk buete 
Gråbrun, tydelig avgrenset, kvadratisk stolpehull, bestående av humusholdig silt, litt grus og enkelte kullflekker. 

En slaggklump ble funnet overflaten av stolpehullet. 
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30730 Stolpehull 35 - 35 - - - Ikke snittet. Gråbrun, tydelig avgrenset, rundt stolpehull, bestående av humusholdig silt. 

30746 Avskrevet    
    

30767 Avskrevet    
    

30789 Stolpehull 46 - 47 - ujevn - 
Ikke snittet. Dobbelstolpe med A30806. Klart avgrenset mot undergrunn, men ikke mot stolpehull A30806 i 

nordøst. Bestod av mørk gråbrun humusholdig silt, iblandet enkelte kullbiter og litt grus. 

30806 Stolpehull 46 - 47 - ujevn - 
Ikke snittet. Dobbelstolpe med A30789. Klart avgrenset mot undergrunn, men ikke mot stolpehull A30806 i 

sørvest. Bestod av mørk gråbrun humusholdig silt, iblandet enkelte kullbiter og litt grus. 

30833 Stolpehull 34 34 42 avrundet rund skråe Gråbrun, tydelig avgrenset, rundt stolpehull, bestående av humusholdig silt. 

30845 Kokegrop 74 15 76 ujevn rund skråe 
Rund og klart avgrenset i plan. Kullrand og rødbrent silt rundt hele struktur. Bestod av mørk gråbrun, kullblandet 

silt og litt humus. I profil var bunn og sidekanter avgrenset av kullrand og rødbrent silt. Enkelte små 
varmepåvirket stein ble påtruffet i kullrand. 

30868 Kokegrop 87 13 90 ujevn rund buete 
{Stedvis litt utydelig i plan fordi strukturen var delvis omringet av kulturlag A31802. Rødbrent silt rundt deler av 
struktur. Bestod av mørk gråbrun, humusholdig silt, iblandet kull. I profil var bunn avgrenset av kullrand. Uklar 

avgrensning i øvre del av sidekantene mellom kulturlag og kokegrop. 

30894 Stolpehull 50 45 53 avrundet rund rette Rund og tydelig avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun, humusblandet silt, iblandet kull og litt grus. 

30913 Kokegrop 134 32 173 flat rektangulær skråe 

Rektangulær og klart avgrenset i plan. Kullrand i nordøst, rødbrent silt rundt hele struktur og flere 
varmepåvirket stein. Bestod av mørk gråbrun, kullblandet silt og litt humus. I profil var bunn og sidekanter 

avgrenset av kullrand og rødbrent silt. Varmepåvirket stein ble påtruffet i overgangen kullrand og fyll, samt i 
store deler av østlig del av struktur. 

30940 Stolpehull 55 20 55 ujevn oval skråe 
Skåret av bunn kokegrop A30488. Utydelig avgrensning i vest både i plan og profil. Ujevn form i bunn som likner 

bunnen av to stolpehull. Fyll bestod av skjoldete gråbrun, humusholdig sillt, iblandet kull. 

30962 Kulturlag - - - - ujevn - 
Ikke snittet. Det er trolig at laget er del av kulturlag A31802. Svært ujevnt, og stedvis uklart avgrenset. Bestod av 

varierende nyanser av gråbrun, litt humusholdig silt, stedvis flekket med kull og rødbrent leire, og litt grus. 

31060 Kokegrop 70 - 83 - rund - 
Ikke snittet. Rund, tydelig avgrensning i plan. Sørlig del lå inntil kulturlag rest A30962. Bestod av gråsvart kullag, 

iblandet litt silt, og enkelte varmepåvirket stein. 

31078 Kokegrop 70 13 71 avrundet rund buete 
Rund og klart avgrenset i plan. Rødbrent silt rundt deler av struktur. Bestod av mørk gråbrun, kullblandet silt og 

litt humus. I profil var bunn og sidekanter avgrenset av kullrand og rødbrent silt. Enkelte små varmepåvirket 
stein ble påtruffet i overgang kullrand og fyll. 

31096 Kokegrop 70 14 75 avrundet oval buete 
Oval og klart avgrenset i plan. Kullrand i sør og vest. Bestod av mørk gråbrun, kullblandet silt og litt humus. I 

profil var deler av bunn og sidekanter avgrenset av kullrand og rødbrent silt. Enkelte små varmepåvirket stein 
ble påtruffet i kullrand. 

31116 Kokegrop 93 5 94 ujevn ujevn ujevne 
Bunn kokegrop. Svær ujevn og omrotet, men avtegnet seg klart mot undergrunn i plan og profil. Bestod av 

gråsvart kullag iblandet litt silt og flere varmepåvirket stein. 
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31137 Stolpehull 60 36 64 avrundet kvadratisk skråe 

F17 under registrering og snittet da. Kvadratisk og tydelig avgrenset i plan. Litt utydelig i bunn av profil p.g.a. 
utvasking. Stolpeavtrykk litt øst for midten av struktur, synlig i plan og profil, bestod av gråbrun humusblandet 
silt, iblandet kullbiter. Stolpehullets nedgravning bestod av lys gråbrun, litt humusblandet silt, iblandet enkelte 

små kullbiter. 

31149 Stolpehull 72 38 85 avrundet oval buete 

Oval og tydelig avgrenset i plan. Litt utydelig i bunn av profil p.g.a. utvasking. Noe utydelig avgrenset 
stolpeavtrykk i midten av struktur i profil, bestod av gråbrun humusblandet silt, iblandet mer kull enn 

stolpehullets nedgravning. Stolpehullets nedgravning bestod av gråbrun, litt humusblandet silt, iblandet enkelte 
små kullbiter. 

31165 Stolpehull 51 32 56 avrundet ujevn buete 

Dobbelstolpe med A31935. Tydelig avgrensning i plan og profil mot undergrunn, men ikke mot stolpehull 
A31935 i vest. Stolpeavtrykk i midten av struktur synlig i profil, bestod av gråbrun humusblandet silt, iblandet 

kullbiter. Stolpehullets nedgravning bestod av gulbrunflekket, lys gråbrun, litt humusblandet silt, iblandet 
enkelte små kullbiter. 

31187 Avskrevet    
    

31205 Kokegrop 70 10 74 avrundet ujevn buete 
Dobbel bunn kokegrop med A31980.  Lå inntil bunn kokegrop A31980 i nord. Avgrensning mellom kokegropene 

uklar i plan, tydelig i profil. Struktur bestod av kullag, iblandet enkelte varmepåvirket stein. 

31232 Avskrevet    
    

31240 Stolpehull 15 15 15 spiss rund skråe Gråbrun, tydelig avgrenset, rundt staurhull, bestående av humusholdig silt. 

31248 Avskrevet - 0 0 
    

31255 Avskrevet 0 0 0 
    

31264 Avskrevet 0 0 0 
    

31276 Kokegrop 50 - 66 - oval - Ikke snittet. Oval, tydelig avgrensning i plan. Bestod av gråsvart kullag, iblandet litt silt. 

31291 Kokegrop 60 - 68 - oval - 
Ikke snittet. Oval, tydelig avgrensning i plan. Bestod av mørk gråbrun, gulgråflekket humusholdig silt, iblandet 

kull. 

31309 Avskrevet    
    

31325 Avskrevet    
    

31350 Kokegrop 85 5 90 ujevn oval ujevne 
Bunn kokegrop som lå lengst nord i en ansamling av tre, bunn kokegroper (A31366 og A31381), og et stolpehull 
(A31439). Kokegrop skar stolpehull A31439 i sør. Strukturen bestod av et gråsvart, litt siltblandet kullag, iblandet 

små varmepåvirket stein. 

31366 Kokegrop 110 10 112 flat rund skråe 

Bunn kokegrop som lå sentralt i en ansamling av tre, bunn kokegroper (A31350 og A31381), og et stolpehull 
(A31439). Kokegrop skar stolpehull A31439 i vest og lå inntil kokegrop A31381 i sør. Toppen av struktur var 
risset av plogspor, men var klart avgrenset i plan og profil. Strukturen bestod av et gråsvart, litt siltblandet 

kullag, iblandet små varmepåvirket stein. 
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31381 Kokegrop 60 7 130 flat oval skråe 

Bunn kokegrop som lå lengst sør i en ansamling av tre, bunn kokegroper (A31350 og A31366), og et stolpehull 
(A31439). Kokegrop lå inntil kokegrop A31366 i nord. Toppen av struktur var risset av plogspor, men var klart 
avgrenset i plan og profil. Strukturen bestod av et gråsvart, litt siltblandet kullag, iblandet små varmepåvirket 

stein. 

31398 Kokegrop 80 - 120 - ujevn - 
Ikke snittet. Ujevn, men tydelig avgrensning i plan. Bestod av gråsvart kullag, iblandet litt silt, og enkelte små 

varmepåvirket stein. 

31414 Kokegrop 82 12 92 ujevn oval ujevne 
Bunn kokegrop. Oval, klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråsvart, litt siltblandet kullag og enkelte små 

varme påvirket stein. 

31426 Kokegrop 90 - 90 - rund - 
Ikke snittet. Rund, tydelig avgrensning i plan. Bestod av mørk gråbrun humusholdig silt. Kullrand rundt store 

deler, samt røbrun, brent silt. 

31439 Stolpehull 64 16 66 flat ujevn skråe 

Strukturen lå mellom en ansamling av tre, bunn kokegroper (A31350, A31366 og A31381), og var skåret av bunn 
kokegropene A31350 i nord og A31366 i øst. I profil var bunn svært utydelige, og det kan tenkes at strukturen 

egentlig er en ansamling av deponert fyll fra kokegropene. Den bestod av gråbrun, litt humusholdig silt, iblandet 
kull. 

31451 Avskrevet - 0 0 
    

31461 Stolpehull 32 - 32 - rund - Ikke snittet. Gråbrun, tydelig avgrenset, rundt stolpehull, bestående av litt humusholdig silt og sand. 

31471 Avskrevet    
    

31481 Stolpehull 50 24 52 avrundet rund buete Gråbrun, tydelig avgrenset, rundt stolpehull, bestående av humusholdig silt, og enkelte kullfragment. 

31491 Kokegrop 70 - 80 - ujevn - 
Ikke snittet. Ujevn, men tydelig avgrensning i plan. Bestod av gråsvart kullag, iblandet litt silt, og enkelte små 

varmepåvirket stein. 

31512 Stolpehull 50 50 50 flat rund rette 
Dobbelstolpe med A31523. Tydelig avgrensning i plan og profil mot undergrunn, men ikke mot stolpehull 

A31523 i øst. Mulig svakt stolpeavtrykk i midten av struktur synlig i profil, bestod av mørk gråbrun 
humusblandet silt. Stolpehullets nedgravning bestod av mørk gråbrun, litt humusblandet silt. 

31523 Stolpehull 75 42 120 avrundet oval skråe 
Dobbelstolpe med A31512. Tydelig avgrensning i plan og profil mot undergrunn, men ikke mot stolpehull 

A31512 i vest. Bestod av mørk gråbrun, litt humusblandet silt. 

31544 Kokegrop 70 7 75 ujevn ujevn ujevne 
Bunn kokegrop. Ujevn og svært risset og omrotet av plog, men klart avgrenset i plan og profil. Bestod av 

gråsvart, litt siltblandet kullag og enkelte små varmepåvirket stein. 

31555 Nedgravning 200 72 280 flat ujevn ujevne 
Ujevn, men klart avgrenset i plan. Innsnevret nedgravning som sådan likner rot, men avgrensningen var såpass 

klar at denne tolkningen ble usikker. Bestod av gråbrun, litt humusholdig silt, iblandet enkelte kullflekker. 

31590 Kokegrop 54 4 65 flat ujevn ujevne 
Bunn kokegrop del av dobbel kokegrop med A31599.  I plan avtegnet seg klart mot undergrunn, men uklar 

avgrensning mot kokegrop A31599 i nord. Profil viste at A31590 var skåret av kokegrop A31599. Bestod av litt 
siltblandet kullag, iblandet svært få, små varmepåvirket stein. 

31599 Kokegrop 90 17 108 avrundet ujevn buet 
Dobbel kokegrop med A31590. I plan klart avgrenset mot undergrunn, men uklar avgrensning med bunn 

kokegrop A31590 i sør. Klart avgrenset profil som viste at A31599 skar A31590. Strukturen bestod av mørk 
gråbrun litt humusholdig, siltblandet kull, og enkelte små varmepåvirket stein. Bunn var avgrenset av kullrand. 
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31615 Stolpehull 57 - 74 - oval - 
Ikke snittet. Gråbrun, tydelig avgrenset, ovalt stolpehull, bestående av litt humusholdig silt, iblandet litt kull og 

grus. 

31626 Stolpehull 50 46 50 flat rund rette 

Stedvis litt utydelig i plan fordi strukturen var delvis omringet av kulturlag A31802, men formen var rund. Litt 
uklar avgrensning i bunn av profil p.g.a. utvasking, men godt synlig stolpeavtrykk som bestod av mørk gråbrun, 

humusblandet silt, iblandet kull og litt grus. Stolpehullets nedgravning hadde likt fyll, men lysere og mindre 
kullblandet. 

31639 Kokegrop 70 - 73 - rund - Ikke snittet. Rund, tydelig avgrensning i plan. Kullrand i nord. Bestod av mørk gråbrun, silt iblandet kull. 

31651 Kokegrop 50 5 50 ujevn rund ujevne Bunn kokegrop. Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråsvart, litt silblandet kullag. 

31659 Stolpehull 43 26 48 ujevn rund rette 
Gråbrun, tydelig avgrenset i plan, til tross for at stolpehullet var omringet av kulturlag A31802. Bunn litt utydelig 

i profil p.g.a. utvasking. Stolpeavtrykk som bestod av gråbrun, humusholdig silt, iblandet kull. Stolpehullets 
nedgravning bestod av lys gråbrun litt humusholdig silt, og enkelte kullfragment. 

31666 Kokegrop 64 5 80 ujevn ujevn ujevne 
Bunn kokegrop. Svært risset og omrotet av plog, men klart avgrenset mot undergrunnen i plan og profil. Bestod 

av gråsvart, litt siltblandet kullag, iblandet enkelte små varmepåvirket stein. 

31692 Kokegrop 90 22 92 avrundet rund buete 
Rund og klart avgrenset i plan. Litt risset i toppen av plog. Kullrand og rødbrent silt rundt store deler av struktur. 

Bestod av mørk gråbrun, kullblandet silt og litt humus. I profil var bunn og sidekanter avgrenset av kullrand. 
Enkelte små varmepåvirket stein ble påtruffet i kullrand. 

31705 Kokegrop 90 - 110 - oval - 
Ikke snittet. Oval, tydelig avgrensning i plan. Avgrenset av kullrand. Bestod av mørk gråbrun, kullblandet silt, og 

enkelte varmepåvirket stein. 

31722 Kokegrop 45 - 50 - oval - 
Ikke snittet. Oval, klart avgrenset i plan. Bestod av gråsvart, litt siltblandet kullag, iblandet enkelte små 

varmepåvirket stein. 

31731 Avskrevet    
    

31741 Stolpehull 40 20 47 flat ujevn skråe Mørk gråbrun, ujevn, men tydelig avgrenset, stolpehull, bestående av humusholdig silt, og enkelte kullflekker. 

31750 Kokegrop 58 - 60 - rund - 
Ikke snittet. Rund, tydelig avgrensning i plan. Kullrand i sørvest. Bestod av gråbrun kullblandet silt, iblandet 

enkelte varmepåvirket stein. 

31761 Kokegrop 70 - 70 - rund - Ikke snittet. Rund, tydelig avgrensning i plan. Kullrand i sør og øst. Bestod av mørk gråbrun kullblandet silt. 

31771 Kokegrop 82 14 82 avrundet rund buet 

Omringet av kulturlag A30802 i nord, men klar rund form i plan. Kullrand i nordlig halvdel. Bestod av mørk 
gråbrun, kullblandet silt og litt humus. I profil var bunn og sidekanter avgrenset av kullrand. Enkelte små 

varmepåvirket stein ble påtruffet i overgang kullrand og fyll. Uklart skille mellom kokegrop og kulturlag i øvre del 
av profil. Gjennomboret av moderne staurhull i sør. 

31784 Stolpehull 51 26 51 flat rund buete 
Rund og tydelig avgrenset i plan. Bunn delvis uklar i profil p.g.a. utvaskning. øvre del av nedgravning bestod av 
gråbrun, humusblandet silt, iblandet kull og litt grus. Nedre del var gulbrun litt humusholdig silt, iblandet svært 

få og små kullbiter. 

31794 Stolpehull 35 16 41 spiss ujevn ujevne 
Delvis uklar avgrensning i plan og profil som skyldtes stor mengde varmepåvirket stein i stolpehullet. Steinen var 

blandet med litt gråbrun, litt humusholdig silt. 
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31802 Kulturlag 800 10 900 ujevn ujevn ujevne 

Deler av dette kulturlaget ble funnet flekkevis over store deler sør enden av Lok 3. A31802 dekket det største 
området av alle flekkene, og alle prøver og undersøkelser er relatert til området definert som A31802. Laget ble 

snittet flere ganger i tilknytning til strukturer slik som stolpehull og kokegroper. Det var derimot vanskelig 
avgrensningen mellom strukturene og laget. Det er imidlertid høyst trolig at laget har dekket strukturene. Laget 

varierte mellom 1-10 cm i tykkelse. Det bestod i varierende grad av gråbrun, humusholdig silt, iblandet kull, 
rødbrent leire, og litt grus. Det ble også avdekket en konsentrasjon av keramikkskår i laget A32157. 

31893 Kokegrop 25 - 50 - usikkert - 
Ikke snittet. Store deler av struktur ble ikke avdekket, men fortsatte under vestlig feltkant. Bestod av gråsvart litt 

siltblandet kullag. 

31919 Stolpehull 26 20 26 spiss ujevn skråe 

Dobbelstolpe med A30075. Tydelig avgrensning i plan og profil mot undergrunn, men ikke mot stolpehull 
A30075 i nord. Stolpeavtrykk i midten av struktur synlig i profil, bestod av gråbrun humusblandet silt, iblandet 

kullbiter. Stolpehullets nedgravning var litt utvasket i bunn og bestod av lys gråbrun, litt humusblandet silt, 
iblandet enkelte små kullbiter. 

31935 Stolpehull 42 30 46 avrundet ujevn buete 
Dobbelstolpe med A31165. Tydelig avgrensning i plan og profil mot undergrunn, men ikke mot stolpehull 

A31165 i øst. Stolpeavtrykk i midten av struktur synlig i profil, bestod av gråbrun humusblandet silt, iblandet 
kullbiter. Stolpehullets nedgravning bestod av lys gråbrun, litt humusblandet silt, iblandet enkelte små kullbiter. 

31961 Stolpehull 30 30 36 avrundet ujevn buete 
Vestlig avgrensning under feltkant. Skar dobbel kokegrop A31980 i øst, men utydelig avgrensning i plan. Bestod 

av gråbrun litt humusholdig silt, iblandet kullbiter. 

31980 Kokegrop 68 12 82 avrundet ujevn skråe 
Dobbel bunn kokegrop med A31205. Skåret av stolpehull A31961 i øst, lå inntil bunn kokegrop A31205 i sør. 

Avgrensning mellom kokegropene uklar i plan, tydelig i profil. Struktur bestod hovedsakelig av kullag, iblandet 
enkelte varmepåvirket stein. Litt mørk gråbrun siltblandet kull i toppen. 

32023 Stolpehull 65 30 67 flat rund buete 
Rund og uklart avgrenset i plan. Tydelig avgrenset i profil. Store deler av stolpehullets avgrensning bestod av 

gråbrun humusblandet silt, iblandet mer kull enn resten av stolpehullet som var lys gråbrunt. 

32100 Avskrevet    
    

32115 Stolpehull 30 - 47 - oval - Ikke snittet. Gråbrun, tydelig avgrenset, ovalt stolpehull, bestående av humusholdig silt, iblandet litt kull. 

32137 Stolpehull 38 26 40 flat rund rette 
Stedvis litt utydelig i plan fordi strukturen var delvis omringet av kulturlag A31802, men formen var rund. 

Tydelig avgrensning i profil, men dyregang i sørvest. Fyll bestod av gråbrun, humusblandet silt, iblandet kull og 
litt grus. 

32157 Kulturlag    ujevn ujevn ujevne Konsentrasjon av keramikkskår som trolig er del av kulturlag A31802. 

32174 Stolpehull 42 35 44 ujevn rund ujevne Gråbrun, tydelig avgrenset, rundt stolpehull, bestående av humusholdig silt, iblandet litt kull. 

32204 Kokegrop 70 7 75 flat oval rette 
Bunn kokegrop. Oval og klart avgrenset i plan. Tykk kullrand rundt hele struktur. Sentralt i strukturen bestod 
fyllet av mørk gråbrun, kullblandet silt og litt humus. Profilet viste at kokegropen hovedsakelig bestod av et 

gråsvart kullag, iblandet litt silt og svært få, små varmepåvirket stein. 

32228 Kokegrop 83 12 85 avrundet rund buete 
Rund og klart avgrenset i plan. Kullrand og rødbrent silt rundt hele struktur. Bestod av mørk gråbrun, kullblandet 

silt og litt humus. I profil var bunn og sidekanter avgrenset av kullrand og rødbrent silt. Enkelte små 
varmepåvirket stein ble påtruffet i fyllet. 
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Anr Struktur Bredde Dybde Lengde 
Bunn 
profil 

Form 
flate 

Sider 
profil 

Beskrivelse 

32255 Kokegrop 76 - 80 - rund - 
Ikke snittet. Rund og klart avgrenset i plan. Kullrand rundt hele struktur. Bestod av brungrå, kullblandet silt og 

litt humus. 

32279 Kokegrop 80 16 100 avrundet oval buete 
Oval og klart avgrenset i plan. Kullrand og rødbrent silt rundt hele struktur. Bestod av brugrå, kullblandet silt og 

litt humus. I profil var bunn og sidekanter avgrenset av kullrand og rødbrent silt. Enkelte små varmepåvirket 
stein ble påtruffet i fyllet. 

40011 Avskrevet    
    

40049 Stolpehull 65 25 70 flat oval skråe 
Klart avgrenset i plan og profil. Stolpeavtrykk i sentrale deler av stolpehull synlig i profil, bestående av gråbrun, 

humusholdig silt, iblandet litt kull. Nedgravning fylt med liknende masse, men noe lysere og mindre kull og 
humus. 

40066 Avskrevet    
    

40077 Avskrevet    
    

40088 Avskrevet    
    

40101 Avskrevet    
    

40115 Kokegrop 120 16 150 avrundet oval skråe 
F15 under registrering. Skåret i sør av stolpehull A40228. Klar, men delvis utvasket avgrensning.  Bestod av 

gråsvart delvis siltblandet kullag, iblandet varmepåvirket stein. 

40147 Stolpehull 56 17 57 flat rund buete Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun, humusholdig silt, iblandet enkelte kullspett. 

40163 Kokegrop 161 30 161 avrundet kvadratisk buete 
F14 under registrering. Ikke fullstendig avdekket i øst, men fortsatte under østlig feltkant. Klart avgrenset i plan 

og profil. Bestod av mørk gråbrun kullholdig silt, iblandet litt humus. Bunn og sidekanter avgrenset av kullag. 
Varmepåvirket stein påtruffet i kullag og fyll. 

40188 Kokegrop 55 10 92 skrå uformet buete 
Ikke fullstendig avdekket i øst, men fortsetter under østlig feltkant. Klart avgrenset i plan i plan og profil. Bestod 

av gråsvart, litt siltholdig kullag, iblandet små varmepåvirket stein. 

40228 Stolpehull 64 20 56 avrundet oval buete Skar kokegrop A40115 i nord. Klart avgrenset i plan og profil. Bestod av gråbrun, humusholdig silt, iblandet kull. 

50029 Avskrevet    
    

50045 Avskrevet    
    

50055 Avskrevet    
    

50069 Avskrevet    
    

50092 Kokegrop 102 10 115 avrundet oval buete 
F3 under registrering. Oval og klart avgrenset i plan. Kullrand og rødbrent silt rundt hele struktur. Bestod av 
mørk gråbrun, kullblandet silt, litt humus og varmepåvirket stein. Profilet viste at kokegropen hovedsakelig 

bestod av gråsvart, litt siltblandet kullag. Rødbrent silt ble påtruffet inntil kullrand. 

50121 Avskrevet    
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Anr Struktur Bredde Dybde Lengde 
Bunn 
profil 

Form 
flate 

Sider 
profil 

Beskrivelse 

50133 Kokegrop 200 30 200 avrundet rund buete 
F4 under registrering.  Rund og klart avgrenset i plan. Rødbrent silt rundt hele struktur. Bestod av mørk gråbrun, 

kullblandet silt, litt humus og iblandet varmepåvirket stein. I profil var bunn og sidekanter avgrenset av tykk 
kullrand og rødbrent silt. Varmepåvirket stein ble påtruffet i overgangen mellom kullag og fyll, samt i kullaget. 

50193 Kokegrop 110 12 122 skrå oval skråe 
F7 under registrering. Oval og klart avgrenset i plan. Kullrand østlig del av struktur. Bestod av mørk gråbrun, 
kullblandet silt og litt humus. Profilet viste at kokegropen hovedsakelig bestod av et gråsvart, litt siltblandet 

kullag, iblandet enkelte små varmepåvirket stein. 

50221 Avskrevet    
    

50234 Avskrevet    
    

50253 Avskrevet    
    

50267 Avskrevet    
    



11.2 TILVEKSTTEKSTER, C59323-C59324 

C59323-C59324 

Funnomstendighet:I forbindelse med reguleringsplan for Fv176 , Vigsteinkrysset - 

Lillemo i Nannestad kommune, Akershus, utførte KHM i perioden 09.09-08.10.2013 en 

utgravning av fem lokaliteter (Lok 1-5) bestående hovedsakelig av bosetningsspor. 

Traseéstrekningen består av dyrket mark, enkelte skogområder, private hager og 

veistrekninger. Landskapet ligger ca. 200 moh. og er åpent og flatt. Området omfatter et 

rikt kulturlandskap med flere gravfelt, bautastein og bevaringsverdig bebyggelse. 

Akershus fylkeskommune gjennomførte registrering av planområdet i 2008(Hansen 

2008) 

 

Det ble til sammen flateavdekket 1827 m² og samlet fremkom 51 stolpehull, 49 

kokegroper, 3 smier fra nyere tid, kulturlag, kullgrop, 2 ildsteder og en grøft. Det største 

antall strukturer ble avdekket på Lok 3 (id118545), og de omfattet blant annet en u-

konstruksjon (C59323) og en firestolperskonstruksjon. 16 kullprøver er vedartanalysert 

av Helge I. Høeg, og 7 har gjennomgått detaljert vedanatomisk analyse ved Moesgård 

museum. 12 flotterte makroprøver er analysert ved Natur og Kultur (NOK) av Annine 

Moltsen. 17 kullprøver er radiologisk datert ved The Ångström Laboratory, Uppsala, og 1 

er radiologisk datert ved Queens University Belfast. En mikromorfologiprøve er analysert 

av Dr Richard Macphail ved University College of London. Analyseresultat er vedlagt 

utgravningsrapport (Sæther 2014). Restmaterialet fra radiologisk datering er tilbakesendt 

KHM. 

 

Orienteringsoppgave: Fv176 på strekningen mellom Vigsteinkrysset i S til Lillemo i N i 

Nannestad kommune. 

 

Litteratur: Hansen, G.H 2008; Rapport fra registrering av automatisk fredete 

kulturminner i forbindelse med regulering av ny gang- og sykkelvei langs Rv176 på 

Moreppen, Nannestad kommune, Akershus fylke. Akershus fylkeskommune. 

Sæther, Kathryn E.,2014; Rapport arkeologisk utgravning. Bosetningsspor, kullgrop og 

moderne smie. Børke nordre/søndre 32, 34/1, 2, 5, Vigstein 35/1, 7 og Krabberudseter 

33/1. Nannestad kommune, Akershus fylke. KHMs arkiv. 

 

C59323/1-58 

Boplassfunn fra førromersk 

jernalder/romertid/folkevandringstid/merovingertid/middelalder fra BØRKE 

NORDRE/BØRKE SØNDRE/VIGSTEIN/KABBERUDSÆTEREN (32,34,35,33), 

NANNESTAD K., AKERSHUS. 

Nummeret omfatter funn og prøver fra utgravningene på id118547 (Lok 1), id118546 

(Lok 2), id118545 (Lok 3), id118544 (Lok 4) og id118542 (Lok 5). En u-konstruksjon fra 

Lok 3 er katalogisert under C59324.  

 

Lok1  

1) Bukskår av leirkar med lys gråbrunt, mellomgrovt gods. Stl: 3,8 cm, stb: 2 cm og stt: 

0,4 cm. Vekt: 3 g. Løsfunn.  
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Lok 2 

2-5) 4 prøver, kull fra smie og kokegrop. 2 er vedartbestemt og 1 er radiologisk datert.   

4) Vekt: 7,5 g. Prøven bestod av en pinne som er vedartsbestemt til furu og radiologisk 

datert til 53±22 BP (UBA-24538). Fra lag 1 i smie S20061.  

5) Vekt: 3,3 g. 30 biter er vedartsbestemt til furu. Fra kullrand i bunn av smie S20061. 

  

Lok 3 

6) >70 keramikkskår trolig fra ett kar. Skårene omfatter fire randskår og resten bukskår, 

og er av lys rødbrunt, mellomgrovt gods. Randen er avflatet og litt fortykket, halsen er 

rett. Mange av skårene er avskallet på utsiden. Innsiden er svart og flere har rester etter 

fastbrent mat. Stl: 5,8, stb: 4,5 cm og stt: 0,7 cm. Vekt: 28 g. Fra kulturlag S31802.  

7-40) 34 prøver, kull fra kokegroper, stolpehull, kulturlag og kullgrop. 17 er 

vedartbestemt og 13 er radiologisk datert. 

9) Vekt: 2 g. 40 biter er vedartsbestemt til furu og er radiologisk datert til 697±34 BP, 

1250-1390 calAD (Ua-48540). Fra kullrand, lag 9, i bunn av kullgrop S30198.  

13) Vekt: 1,3 g. 40 biter er vedartsbestemt til furu og er radiologisk datert til 1715±31 

BP, 240-410 calAD (Ua-48546). Fra kullrand i bunn av kokegrop S30558.  

17) Vekt: 0,4 g. 10 biter er vedartbestemt. Av disse er 9 fra yngre gren av furu og 1 er fra 

yngre stamme av bjørk. Bjørk er radiologisk datert til. Fra MP32334 tatt fra stolpehull 

S30894 tilknyttet firestolperskonstruksjon.  

18) Vekt: 0,1 g. 15 biter er vedartsbestemt til furu og er radiologisk datert til 1766±31 

BP, 130-380 calAD (Ua-48543). Fra kullrand, i bunn av kokegrop S30913.  

19) Vekt: 0,1 g. 10 biter er vedartsbestemt til furu. Fra kullrand, i bunn av kokegrop 

S31078.  

23) Vekt: 3,3 g. 40 biter er vedartsbestemt til furu og er radiologisk datert til 2068±37 

BP, 200 calBC-20 calAD (Ua-48541). Fra kullrand i bunn av kokegrop S31366.  

26) Vekt: 3,3 g. 40 biter er vedartsbestemt til furu og er radiologisk datert til 1509±30 

BP, 430-640 calAD (Ua-48542). Fra kullrand i bunn av kokegrop S31599.  

29) Vekt: 22,7 g. 25 biter er vedartbestemt. Av disse er 20 bjørk og 5 furu. Bjørk er 

radiologisk datert til 1484±32 BP, 530-650 calAD (Ua-48547). Fra kullrand i bunn av 

kokegrop S32279.  

31) Vekt: 0,8 g. 40 biter er vedartsbestemt. Av disse er 23 bjørk, 6 hassel og 1 furu. Bjørk 

er radiologisk datert til 1500±30 BP, 430-640 calAD (Ua-48544). Fra kullrand i bunn av 

kokegrop S31771.  

33) Vekt: 1 g. 10 biter er vedartbestemt. Av disse er 7 fra yngre stamme og gren av furu 

og 3 er fra yngre stamme av bjørk. Bjørk datert er radiologisk datert til 2194±30 BP, 370-

170 calBC (Ua-48554). Fra MP32320 tatt fra kulturlag S31802.  

36) Vekt: 3,4 g. 40 biter er vedartsbestemt. Av disse er 3 bjørk og 37 furu. Bjørk er 

radiologisk datert til 1565±30 BP, 420-570 calAD (Ua-48539). Fra kullrand i bunn av 

kokegrop S31980.  

37) Vekt: 0,8 g. 10 biter er vedartbestemt. Av disse er 6 fra yngre gren av furu, 3 er fra 

kvist av bjørk og 1 er fra yngre stamme av selje. Bjørk er radiologisk datert til 1702±30 

BP, 250-420 calAD (Ua-48553). Fra MP32319 tatt fra stolpehull S32137 tilknyttet 

firestolperskonstruksjon.  

39) Vekt: 2,3 g. 40 biter er vedartsbestemt. Av disse er 1 bjørk og 39 furu. Bit av bjørk er 

radiologisk datert til 1601±30 BP, 400-540 calAD (Ua-48545) Fra kullrand i bunn av 

kokegrop S32228.  
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40) Vekt: 0,4 g. 15 biter er vedartsbestemt til bjørk. Fra kullrand i bunn av kokegrop 

S32279.  

41-52) 12 prøve, makro fra stolpehull og kulturlag. 6 av prøvene er analysert, men det 

ble kun påvist kull. 

53) Prøve, jordmikromorfologi. Analyse påviste at laget var et kulturlag som bestod av 

podsol blandet med fosfatholdig kulturpåvirket masse trolig tilknyttet bosetningsaktivitet. 

Fra profil i feltkant på Lok 3, sør, og omfattet kulturlag S31801, matjord og undergrunn.  

 

Lok 4 

54-55) 2 prøver, kull fra kokegroper. En er vedartbestemt og radiologisk datert.   

55) Vekt: 13,2 g. 16 biter er vedartbestemt til furu og er radiologisk datert til 2288±32 

BP, 410-200 calBC (Ua-48548). Fra kokegrop S40115.  

 

Lok 5 

56-58) 3 prøver, kull fra kokegroper. En er vedartbestemt og radiologisk datert.  

57) Vekt: 16,5 g. 40 biter er vedartbestemt til furu og er radiologisk datert til 2327±32 

BP, 510-230 calBC (Ua-48549). Fra kokegrop S50133. 

 

Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6677441, Ø: 615020.  

LokalitetsID: 118542/118544/118545/118546/118547.   

 

 

For fellesopplysninger se C59323. 

 

C59324/1-12  

Boplassfunn fra førromersk jernalder/folkevandringstid fra BØRKE SØNDRE (34), 

NANNESTAD K., AKERSHUS.  

Nummeret omfatter prøver fra seks stolpehull tilknyttet en u-konstruksjon på Lok 3, 

id118545. Øvrige funn og prøver fra lokaliteten er katalogisert under C59323. 

 

1-6) 6 prøver, kull fra stolpehull. 4 fire er detaljert vedartsbestemt, og tre er radiologisk 

datert.  

1)Vekt: 5,1 g. 10 biter er detalj-vedartbestemt. Alle var fra eldre stamme av furu. Fra 

MP31999 tatt fra stolpehull S30024.  

3) Vekt: 1,1 g. 10 biter er detalj-vedartbestemt. Av disse er 7 furu og 3 er yngre stamme 

av bjørk. Bjørk er radiologisk datert til 1519±30 BP, 430-610 calAD (Ua-48552). Fra 

MP32054 tatt fra stolpehull S31137.  

4) Vekt: 0,2 g. 10 biter er detalj-vedartbestemt. Av disse er 5 yngre stamme av bjørk og 5 

er yngre stamme av furu. Bjørk er radiologisk datert til 1603±31 BP, 390-540 calAD (Ua-

48550). Fra MP31997 tatt fra stolpehull S31149.  

5) Vekt: 0,3 g. 10 biter er detalj-vedartbestemt. Av disse er 8 eldre stamme av furu, 1 er 

yngre stamme av bjørk og 1 er yngre stamme av frukttre. Frukttre er radiologisk datert til 

2121±31 BP, 350-40 calBC (Ua-48551). Fra MP32052 tatt fra stolpehull S31165.  

7-12) 6 prøver, makro fra stolpehull. Alle er analysert, men foruten litt brent leire i 

stolpehull S31149 ble det kun påvist kull i prøvene. 

 

Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6677538, Ø: 615025.  

LokalitetsID: 118545. 



11.3 PRØVER 

11.3.1 KULLPRØVER 

KP-nr. C-nr. S-nr. 

Lok Hus Uppsala 
Labnr. 

Strukturtype Funnomstendighet 
Vekt, 
gram Tresort 

Ukalibrert 
datering  

Kalibrert 
datering, 2 

sigma 

10187 C59323/2 10148 1  - Nedgravning Tatt ut av profil lag 1 1,5 - - - 

20421 Kassert 20192 
2  - Kokegropbu

nn Kullag i profil 
1,3 

- - - 

20422 C59323/3 20025 2  - Kokegrop Kullrand i bunn av profil 8,8 - - - 

20427 Kassert 20232 
2  - Liten smie Kullag i øvre del av 

struktur 
14,7 

- - - 

20445 C59323/4 20061 
2  UBA-

24538 
Stor smie 

Pinne i slagg i kv.2, lag 1 
7,5 

1 stk = furu 53±22  

20446 C59323/5 20061 
2  - Stor smie Fra profil kullrand bunn 

kv.4 
3,3 

30 stk = furu - - 

20447 Kassert 20061 
2  - Stor smie Fra profil, kullag over 

ubrent leirelag kv.1 
3 

- - - 

20448 Kassert 20061 
2  - Stor smie Fra profil, tynt kullag 10 

cm under esse, kv.4 
3,7 

- - - 

20449 Kassert 20061 
2  - Stor smie Fra profil, kullag under 

ubrent leirelag kv.1 
9,7 

- - - 

20476 Kassert 20108 
2  - Medium 

smie Fra sentralt i struktur 
22,7 

- - - 

31960 C59323/21 31116 3  - Kokegrop Kullag i bunn av profil 0,2 - - - 

31979 C59323/22 31205 3  - Kokegrop Kullag i bunn av profil 26,5 - - - 

31996 C59323/36 31980 
3  Ua-

48539 
Kokegrop 

Kullrand i bunn av profil 
3,4 

40 stk = 3 bjørk, 37 furu. 
Bjørk datert. 1565±30 420-570 AD 

32000 C59323/8 30198 3  - Kullgrop Øvre kullag, lag 2, i profil 1 - - - 

32001 C59323/9 30198 
3  Ua-

48540 
Kullgrop 

Kullrand, lag 9, bunn  
2 

40 stk = furu 697±34 1250-1390 AD 

32002 C59323/24 31381 3  - Kokegrop Kullag i bunn av profil 0,2 - - - 

32003 C59323/23 31366 3  Ua- Kokegrop Kullag i bunn av profil 3,3 40 stk = furu 2068±37 200 BC-20 AD 
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KP-nr. C-nr. S-nr. 

Lok Hus Uppsala 
Labnr. 

Strukturtype Funnomstendighet 
Vekt, 
gram Tresort 

Ukalibrert 
datering  

Kalibrert 
datering, 2 

sigma 

48541 

32022 C59323/7 30127 3  - Kokegrop Kullrand i bunn av profil 1,3 40 stk = furu - - 

32051 C59323/25 31414 3  - Kokegrop Kullag i bunn av profil 2,5 - - - 

32055 C59323/19 31078 3  - Kokegrop Kullrand i bunn av profil 0,1 10 stk = furu - - 

32064 C59323/26 31599 
3  Ua-

48542 Kokegrop Kullrand i bunn av profil 
3,3 

40 stk = furu 1509±30 430-640 AD 

32072 C59323/20 31096 3  - Kokegrop Kullrand i bunn av profil 3,9 - - - 

32193 C59323/16 30868 3  - Kokegrop Kullrand i bunn av profil 4,3 - - - 

32200 C59323/18 30913 
3  Ua-

48543 Kokegrop Kullrand i bunn av profil 
0,1 

15 stk = furu 1766±31 130-380 AD 

32201 C59323/31 31771 
3  Ua-

48544 Kokegrop Kullrand i bunn av profil 
0,8 

40 stk = 23 bjørk, 6 hassel, 
1 furu. Bjørk datert. 1500±30 430-640 AD 

32303 C59323/39 32228 
3  Ua-

48545 Kokegrop Kullrand i bunn av profil 
2,3 

40 stk = 1 bjørk, 39 furu. 
Bjørk datert. 1601±30 400-540 AD 

32304 C59323/38 32204 3  - Kokegrop Kullrand i bunn av profil 0,3 - - - 

32305 C59323/40 32279 3  - Kokegrop Kullrand i bunn av profil 0,4 15 stk = bjørk - - 

32333 C59323/15 30845 3  - Kokegrop Kullrand i bunn av profil 11,8 - - - 

32348 C59323/13 30558 
3  Ua-

48546 Kokegrop Kullrand i bunn av profil 
1,3 

40 stk = furu 1715±31 240-410 AD 

32349 C59323/14 30686 3  - Kokegrop Kullrand i bunn av profil 2,7 - - - 

32356 C59323/29 31692 
3  Ua-

48547 Kokegrop Kullrand i bunn av profil 
22,7 

25 stk = 20 bjørk, 5 furu. 
Bjørk datert. 1484±32 530-650 AD 

40220 C59323/54 40115 4  - Kokegrop Kullag i bunn av profil 7,3 - - - 

40225 C59323/55 40163 
4  Ua-

48548 
Kokegrop 

Kullrand i bunn av profil 
13,2 

16 stk = furu 2288±32 410-200 BC 

50321 C59323/58 50193 5  - Kokegrop Kullrand i bunn av profil 2,9 - - - 

50326 C59323/57 50133 
5  Ua-

48549 
Kokegrop 

Kullrand i bunn av profil 
16,5 

40 stk = furu 2327±32 510-230 BC 

50329 C59323/56 50092 5  - Kokegrop Kullrand i bunn av profil 2,5 - - - 

100000 C59323/35 31961 3  - Stolpehull PM31978 0,9 - - - 

100001 C59324/4 31149 3 1 Ua- Stolpehull PM31997 0,2 10 stk = 5 yngre stamme 1603±31 390-540 AD 
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KP-nr. C-nr. S-nr. 

Lok Hus Uppsala 
Labnr. 

Strukturtype Funnomstendighet 
Vekt, 
gram Tresort 

Ukalibrert 
datering  

Kalibrert 
datering, 2 

sigma 

48550 bjørk og 5 yngre stamme 
furu. Bjørk datert. 

 

100002 C59324/2 30054 3 1 - Stolpehull PM31998 0,3 - - - 

100003 C59324/1 30024 3 1 - Stolpehull PM31999 5,1 10 stk = eldre stamme furu - - 

100004 

C59324/5 

31165 

3 1 Ua-
48551 

Stolpehull 

PM32052 

0,3 

10 stk = 8 eldre stamme 
furu, 1 yngre stamme 

bjørk og 1 yngre stamme 
frukttre.  Frukttre datert. 

2121±31 
 

350-40 BC 

100005 C59324/6 32023 3 1 - Stolpehull PM32053 0,2 - - - 

100006 

C59324/3 
31137 

3 1 Ua-
48552 

Stolpehull 
PM32054 

1,1 

10 stk = 7 furu og 3 yngre 
stamme bjørk. Bjørk 

datert. 
1519±30 

 430-610 AD 

100007 C59323/12 30348 3  - Stolpehull PM32067 0,8 - - - 

100008 C59323/11 30312 3  - Stolpehull PM32079 0,3 - - - 

100009 C59323/10 30270 3  - Stolpehull PM32080 0,7 - - - 

100010 C59323/30 31741 3  - Stolpehull PM32315 0,5 - - - 

100011 C59323/32 31784 3 2 - Stolpehull PM32318 0,2 - - - 

100012 

C59323/37 

32137 

3 2 Ua-
48553 

Stolpehull 

PM32319 

0,8 

10 stk = 6 yngre gren furu, 
3 kvist bjørk og 1 yngre 

stamme selje. Bjørk 
datert. 

1702±30 
 250-420 AD 

100013 

C59323/33 

31802 

3  Ua-
48554 

Kulturlag 

PM32320 

1 

10 stk = 7 yngre stamme 
og gren furu og 3 yngre 

stamme bjørk. Bjørk 
datert. 2194±30 370-170 BC 

100014 

C59323/17 
30894 

3 2 Ua-
48555 

Stolpehull 
PM32334 

0,4 

10 stk = 9 yngre gren furu 
og 1 yngre stamme bjørk. 

Bjørk datert. 
1578±32 

 410-560 AD 

100015 C59323/27 31626 3 2 - Stolpehull PM32335 1,8 - - - 

100016 C59323/34 31802 3  - Kulturlag PM32336 0,8 - - - 

100017 C59323/28 31659 3  - Stolpehull PM32341 0,4 - - - 
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KP-nr. C-nr. S-nr. 

Lok Hus Uppsala 
Labnr. 

Strukturtype Funnomstendighet 
Vekt, 
gram Tresort 

Ukalibrert 
datering  

Kalibrert 
datering, 2 

sigma 

100018 Kassert 20247 2  - Grøft PM20475 0,4 - - - 

 

11.3.2 MAKROFOSSILPRØVER 

MP.nr. C.nr. S-nr. Lok Hus Struktur Funnomstendighet Liter Analyseresultat 

31978 C59323/51 31961 3  Stolpehull Fra nedgravning i profil 1,5 - 

31997 C59324/10 31149 3 1 Stolpehull Fra mulig stolpeavtrykk i profil 1,3 Kull og litt brent leire 

31998 C59324/8 30054 3 1 Stolpehull Fra stolpeavtrykk i profil 1,5 Kull 

31999 C59324/7 30024 3 1 Stolpehull Fra stolpeavtrykk i profil 1,2 Kull 

32052 C59324/11 31165 3 1 Stolpehull Fra nedgravning i profil 1,3 Kull 

32053 C59324/12 32023 3 1 Stolpehull Fra nedgravning i profil 1,2 Kull 

32054 C59324/9 31137 3 1 Stolpehull Fra stolpeavtrykk i profil 1,1 Kull 

32067 C59323/43 30348 3  Stolpehull Fra nedgravning i profil 0,7 - 

32079 C59323/42 30312 3  Stolpehull Fra stolpeavtrykk i profil 1,3 - 

32080 C59323/41 30270 3  Stolpehull Fra stolpeavtrykk i profil 1,8 - 

32315 C59323/47 31741 3  Stolpehull Fra nedgravning i profil 1,7 - 

32318 C59323/48 31784 3 2 Stolpehull Fra nedgravning i profil 1,5 Kull 

32319 C59323/52 32137 3 2 Stolpehull Fra nedgravning i profil 1,5 Kull 

32320 C59323/49 31802 3  Kulturlag Fra snitt gravd midt i laget 1,9 Kull 

32334 C59323/44 30894 3 2 Stolpehull Fra nedgravning i profil 1,7 Kull 

32335 C59323/45 31626 3 2 Stolpehull Fra stolpeavtrykk i profil 1,2 Kull 

32336 
C59323/50 

31802 
3  Kulturlag Fra snitt lagt mellom to stolpepar 

tilknyttet firestolperskonstruksjon 
1,8 

Kull 

32341 C59323/46 31659 3  Stolpehull Fra stolpeavtrykk i profil 1,7 - 

20444 Kassert 20025 2  Kokegrop Fra øvre lag/fyll 1,4 - 

20475 Kassert 20247 2  Grøft Tatt under snitting 2,3 - 
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11.3.3 MIKROMORFOLOGIPRØVER 
 

 

 

 

 

MX.nr. Cnr. Funnomstendighet Analyse resultat 

32306 
C59323/53 Fra profil i feltkant gjennom matjord, 

kulturlag/dyrkningslag S31802 og undergrunn 
Analyse påviste at laget var et kulturlag som bestod av podsol blandet med fosfatholdig 

kulturpåvirket masse trolig tilknyttet bosetningsaktivitet. 



11.4 TEGNINGER 

11.4.1 LOK 2 
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11.4.2 LOK 3 
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11.4.3  LOK 4 OG 5 

 

 
 



11.5 FOTOLISTE CF34730 

Filnavn Motiv 
Sett 
mot Fotograf Dato 

Cf34730_002.JPG Oversiktsbilde av Lok 3 før avdekking. S KES 09.09.2013 

Cf34730_005.JPG Oversiktsbilde av Lok 3 før avdekking. N KES 09.09.2013 

Cf34730_007.JPG Oversiktsbilde av Lok 2 før avdekking. S KES 09.09.2013 

Cf34730_009.JPG Oversiktsbilde av Lok 2 før avdekking. N KES 09.09.2013 

Cf34730_011.JPG Oversiktsbilde av Lok 1 før avdekking. S KES 09.09.2013 

Cf34730_013.JPG Oversiktsbilde av Lok 1 før avdekking. N KES 09.09.2013 

Cf34730_015.JPG Oversiktsbilde av Lok 4 før avdekking. NNØ KES 09.09.2013 

Cf34730_016.JPG Oversiktsbilde av Lok 4 før avdekking. SSV KES 09.09.2013 

Cf34730_018.JPG Plan kokegrop S31426, Lok 3. SV KES 09.09.2013 

Cf34730_021.JPG Plan dobbel-stolpehull S31165 og S31935, tilknyttet Hus 1, Lok 3. SØ KES 11.09.2013 

Cf34730_022.JPG Plan dobbel-stolpehull S30075 og S31919, Lok 3. V KES 11.09.2013 

Cf34730_023.JPG Plan stolpehull S30096, Lok 3. V KES 11.09.2013 

Cf34730_026.JPG Profil stolpehull S30024, tilknyttet Hus 1, Lok 3. N AS 12.09.2013 

Cf34730_027.JPG Profil stolpehull S31137, tilknyttet Hus 1, Lok 3. N AS 12.09.2013 

Cf34730_028.JPG Oversiktsbilde av Lok 3 (nord) etter avdekking. SSV KES 12.09.2013 

Cf34730_031.JPG Oversiktsbilde av Lok 3 (nord) etter avdekking. NNV KES 12.09.2013 

Cf34730_032.JPG Oversiktsbilde av Lok 3 (sør) etter avdekking. SSV KES 12.09.2013 

Cf34730_033.JPG Oversiktsbilde av Lok 3 (sør) etter avdekking. N KES 12.09.2013 

Cf34730_034.JPG Plan stolpehull S30096, Lok 3. NNV AS 12.09.2013 

Cf34730_036.JPG Profil stolpehull S30096, Lok 3. NNV AS 12.09.2013 

Cf34730_038.JPG Oversiktsbilde av Lok 1 etter avdekking. SSØ AS 13.09.2013 

Cf34730_040.JPG Plan stolpehull S10001, Lok 1. NNV KES 13.09.2013 

Cf34730_043.JPG Profil stolpehull S10001, Lok 1. NNV AS 13.09.2013 

Cf34730_046.JPG Plan dobbel-stolpehull S30075 og S31919, Lok 3. V AS 13.09.2013 

Cf34730_048.JPG Plan dobbel-stolpehull S31165 og S31935, tilknyttet Hus 1, Lok 3. NNV AS 13.09.2013 

Cf34730_049.JPG Profil stolpehull S30075, Lok 3. V AS 13.09.2013 

Cf34730_050.JPG Profil dobbel-stolpehull S31165 og S31935, tilknyttet Hus 1, Lok 3. NNV AS 13.09.2013 

Cf34730_054.JPG Plan kokegrop S50092, Lok 5. NNØ AS 16.09.2013 

Cf34730_055.JPG Plan kokegrop S40115, Lok 4. NNØ AS 16.09.2013 

Cf34730_057.JPG Avskrevet struktur S40011, Lok 4. V KES 16.09.2013 

Cf34730_058.JPG Profil kokegrop S40115, Lok 4. V KES 16.09.2013 

Cf34730_059.JPG Oversiktsbilde av Lok 5 etter avdekking. N KES 17.09.2013 

Cf34730_060.JPG Oversiktsbilde av Lok 5 etter avdekking. S KES 17.09.2013 

Cf34730_062.JPG Plan kokegrop S50133, Lok 5. NØ AS 17.09.2013 

Cf34730_063.JPG Plan kokegrop S50133, Lok 5. SV AS 17.09.2013 

Cf34730_066.JPG Plan kokegrop S50193, Lok 5. SØ KES 17.09.2013 

Cf34730_068.JPG Profil kokegrop S50193, Lok 5. ØSØ KES 17.09.2013 

Cf34730_069.JPG Profil kokegrop S50092, Lok 5. NØ KES 17.09.2013 

Cf34730_073.JPG Profil kokegrop S50133, Lok 5. NØ AS 17.09.2013 

Cf34730_079.JPG Plan stolpehull S40049, Lok 4. SV KES 18.09.2013 

Cf34730_080.JPG Plan kokegrop S40163, Lok 4. NØ AS 18.09.2013 
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Cf34730_081.JPG Profil stolpehull S40049, Lok 4. SV KES 18.09.2013 

Cf34730_084.JPG Plan kokegrop S40188, Lok 4. Ø KES 18.09.2013 

Cf34730_085.JPG Profil kokegrop S40188, Lok 4. Ø KES 18.09.2013 

Cf34730_086.JPG Plan stolpehull S40147, Lok 4. Ø KES 18.09.2013 

Cf34730_087.JPG Profil stolpehull S40147, Lok 4. Ø KES 18.09.2013 

Cf34730_088.JPG Profil kokegrop S40163, Lok 4. NØ AS 18.09.2013 

Cf34730_089.JPG Plan kokegrop S31116, Lok 3. Ø KES 18.09.2013 

Cf34730_094.JPG Profil kokegrop S31116, Lok 3. V KES 18.09.2013 

Cf34730_097.JPG Plan stolpehull S31149, tilknyttet Hus 1, Lok 3. V KES 18.09.2013 

Cf34730_100.JPG Plan kullgrop S30198, Lok 3. NV KES 19.09.2013 

Cf34730_102.JPG Plan kullgrop S30198, Lok 3. S KES 19.09.2013 

Cf34730_103.JPG Plan stolpehull S31149 tilknyttet Hus 1, Lok 3. NNØ AS 19.09.2013 

Cf34730_104.JPG Plan stolpehull S30054 tilknyttet Hus 1, Lok 3. NV AS 19.09.2013 

Cf34730_106.JPG Profil kullgrop S30198, Lok 3. NØ KES 19.09.2013 

Cf34730_107.JPG Profil kullgrop S30198, Lok 3. NØ KES 19.09.2013 

Cf34730_108.JPG Profil stolpehull S30054 tilknyttet Hus 1, Lok 3. NV AS 19.09.2013 

Cf34730_109.JPG Plan dobbel-kokegrop S31205 og S31980, Lok 3. V AS 19.09.2013 

Cf34730_111.JPG Plan stolpehull S31481, Lok 3. SØ KES 19.09.2013 

Cf34730_113.JPG Profil dobbel-kokegrop S31205 og S31980, Lok 3. NV AS 20.09.2013 

Cf34730_115.JPG 
Plan kokegroper S31381, S31366, 31350 og stolpehull S31439, Lok 

3. NØ KES 20.09.2013 

Cf34730_117.JPG 
Plan kokegroper S31381, S31366, 31350 og stolpehull S31439, Lok 

3. SV KES 20.09.2013 

Cf34730_118.JPG Profil stolpehull S31961, Lok 3. SSØ AS 20.09.2013 

Cf34730_121.JPG Profil stolpehull S31961, Lok 3. SØ AS 20.09.2013 

Cf34730_122.JPG Profil dobbel-kokegrop S31366 og S31381, Lok 3. V KES 20.09.2013 

Cf34730_123.JPG Profil dobbel-kokegrop S31366 og S31381, Lok 3. Ø KES 20.09.2013 

Cf34730_124.JPG Plan kokegrop S30127, Lok 3. S KES 20.09.2013 

Cf34730_125.JPG Profil kokegrop S30127, Lok 3. S KES 20.09.2013 

Cf34730_126.JPG Plan kokegrop S31414, Lok 3. NV AS 20.09.2013 

Cf34730_128.JPG Mulig stolperekke markert med stikker, Lok 3. V KES 20.09.2013 

Cf34730_129.JPG Mulig stolperekke markert med stikker, Lok 3. V KES 20.09.2013 

Cf34730_130.JPG Profil kokegrop S31414, Lok 3. NV AS 20.09.2013 

Cf34730_131.JPG Profil stolpehull S32023 tilknyttet Hus 1, Lok 3. N AS 23.09.2013 

Cf34730_133.JPG Snittede stolpehull tilknyttet Hus 1 markert med stikker, Lok 3. N KES 23.09.2013 

Cf34730_134.JPG Snittede stolpehull tilknyttet Hus 1 markert med stikker, Lok 3. SSØ KES 23.09.2013 

Cf34730_135.JPG Snittede stolpehull tilknyttet Hus 1 markert med stikker, Lok 3. SSØ KES 23.09.2013 

Cf34730_136.JPG Snittede stolpehull tilknyttet Hus 1 markert med stikker, Lok 3. S KES 23.09.2013 

Cf34730_137.JPG Plan nedgravning S10148, Lok 1. S SSJ 23.09.2013 

Cf34730_138.JPG Plan mulige flatmarksgraver og nedgravninger Lok 1. AVSKREVET. SV KES 23.09.2013 

Cf34730_145.JPG Profil nedgravning S10148, Lok 1. S SSJ 23.09.2013 

Cf34730_146.JPG Plan dobbel-stolpehull S30348 og S30367, Lok 3. NØ SSJ 23.09.2013 
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Cf34730_147.JPG Plan stolpehull S30270, Lok 3. NNV AS 23.09.2013 

Cf34730_148.JPG Plan stolpehull S30294, Lok 3. NNV AS 23.09.2013 

Cf34730_149.JPG Plan stolpehull S30312, Lok 3. N AS 23.09.2013 

Cf34730_150.JPG Plan kokegrop S31078, Lok 3. SV KES 23.09.2013 

Cf34730_152.JPG Profil kokegrop S31078, Lok 3. SV KES 24.09.2013 

Cf34730_154.JPG Plan nedgravning S31555, Lok 3. Ø KES 24.09.2013 

Cf34730_155.JPG Profil stolpehull S30270, Lok 3. NNV AS 24.09.2013 

Cf34730_156.JPG Profil dobbel-stolpehull S30348 og S30367, Lok 3. NØ SSJ 24.09.2013 

Cf34730_157.JPG Plan dobbel-stolpehull S31512 og S31523, Lok 3. N SSJ 24.09.2013 

Cf34730_158.JPG Plan kokegropene S31590, S31599 og S31544, Lok 3. ØNØ KES 24.09.2013 

Cf34730_160.JPG Kakestykkeprofil nedgravning S31555, Lok 3. Ø KES 24.09.2013 

Cf34730_161.JPG Kakestykkeprofil nedgravning S31555, Lok 3. SØ KES 24.09.2013 

Cf34730_162.JPG Profil dobbel-kokegrop S31590 og S31599, Lok 3. Ø KES 24.09.2013 

Cf34730_163.JPG Profil kokegrop S31544, Lok 3. Ø KES 24.09.2013 

Cf34730_164.JPG Profil dobbel-stolpehull S31512 og S31523, Lok 3. S SSJ 24.09.2013 

Cf34730_165.JPG Profil stolpehull S31512, Lok 3. SV SSJ 24.09.2013 

Cf34730_166.JPG Profil stolpehull S31523, Lok 3. SØ SSJ 24.09.2013 

Cf34730_167.JPG Plan kokegrop S31096, Lok 3. SV KES 24.09.2013 

Cf34730_168.JPG Profil stolpehull S30294, Lok 3. NNØ AS 24.09.2013 

Cf34730_169.JPG Profil stolpehull S30312, Lok 3. VNV AS 24.09.2013 

Cf34730_171.JPG Profil kokegrop S31096, Lok 3. N KES 24.09.2013 

Cf34730_172.JPG Oversiktsbilde av kulturlag S31802, Lok 3. ØSØ KES 25.09.2013 

Cf34730_174.JPG Oversiktsbilde av kulturlag S31802, Lok 3. S KES 25.09.2013 

Cf34730_175.JPG Oversiktsbilde av kulturlag S31802, Lok 3. N KES 25.09.2013 

Cf34730_177.JPG Oversiktsbilde av kulturlag S31802, Lok 3. ØSØ KES 25.09.2013 

Cf34730_178.JPG Plan kokegrop S30913, Lok 3. NV KES 25.09.2013 

Cf34730_179.JPG Plan kokegrop S30868 i kulturlag S31802, Lok 3. NNØ KES 25.09.2013 

Cf34730_180.JPG Plan stolpehull S31794, Lok 3. V KES 25.09.2013 

Cf34730_181.JPG Plan kokegrop S31761, Lok 3. SV KES 25.09.2013 

Cf34730_182.JPG Plan kokegrop S31771  i kulturlag S31802, Lok 3. SV KES 25.09.2013 

Cf34730_183.JPG Plan stolpehull S31784 tilknyttet Hus 2, Lok 3. NØ KES 25.09.2013 

Cf34730_184.JPG Plan stolpehull S31659, Lok 3. NØ KES 25.09.2013 

Cf34730_185.JPG Plan stolpehull S30894, Lok 3. NØ KES 25.09.2013 

Cf34730_186.JPG Plan kokegrop S31651, Lok 3. NØ KES 25.09.2013 

Cf34730_187.JPG Plan stolpehull S31626 tilknyttet Hus 2, Lok 3. NØ KES 25.09.2013 

Cf34730_188.JPG Plan kokegrop S31639, Lok 3. V KES 25.09.2013 

Cf34730_189.JPG Plan dobbel-kokegrop S30488 og S30940, Lok 3. N KES 25.09.2013 

Cf34730_190.JPG Plan stolpehull S31741, Lok 3. N KES 25.09.2013 

Cf34730_191.JPG Plan kokegrop S30845, Lok 3. NØ KES 25.09.2013 

Cf34730_192.JPG Plan kokegrop S31666, Lok 3. SSV AS 25.09.2013 

Cf34730_196.JPG Profil kokegrop S30868 i kulturlag S31802, Lok 3. NØ KES 25.09.2013 
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Cf34730_197.JPG Profil kokegrop S31771 i kulturlag S31802, Lok 3. V KES 25.09.2013 

Cf34730_198.JPG Profil kokegrop S31666, Lok 3. SSV AS 25.09.2013 

Cf34730_201.JPG 
Plan lag med keramikkskår S32157 og stolpehull S32174 i 

kulturlag S31802, Lok 3. NØ AS 26.09.2013 

Cf34730_202.JPG Profil kokegrop S30913, Lok 3. N SSJ 26.09.2013 

Cf34730_203.JPG Profil stolpehull S31523, Lok 3. NNV SSJ 26.09.2013 

Cf34730_204.JPG Profil i feltkant av kulturlag S31802, Lok 3. V KES 26.09.2013 

Cf34730_205.JPG Profil lag med keramikkskår i kulturlag S31802, Lok 3. NØ KES 26.09.2013 

Cf34730_206.JPG 
Plan kokegroper S32204, S32228, S32255 og S32279 nord for Hus 

1, Lok 3. NV KES 26.09.2013 

Cf34730_207.JPG Plan kokegrop S32204, Lok 3. SØ KES 26.09.2013 

Cf34730_208.JPG Plan kokegroper S32228 og S32255, Lok 3. Ø KES 26.09.2013 

Cf34730_209.JPG Plan kokegrop S32279, Lok 3. SØ KES 26.09.2013 

Cf34730_210.JPG Profil stolpehull S32174 i kulturlag S31802, Lok 3. NØ AS 26.09.2013 

Cf34730_211.JPG Plan stolpehull S32137 tilknyttet Hus 2 i kulturlag S31802, Lok 3. NØ AS 26.09.2013 

Cf34730_213.JPG Profil stolpehull S31794 i kulturlag S31802, Lok 3. N SSJ 26.09.2013 

Cf34730_214.JPG Profil kokegrop S32204, Lok 3. N KES 26.09.2013 

Cf34730_215.JPG Profil kokegrop S32228, Lok 3. Ø KES 26.09.2013 

Cf34730_216.JPG Profil kokegrop S32279, Lok 3. SØ KES 26.09.2013 

Cf34730_217.JPG Profil stolpehull S31741 i kulturlag S31802, Lok 3. N SSJ 26.09.2013 

Cf34730_219.JPG Profil stolpehull S32137 tilknyttet Hus 2 i kulturlag S31802, Lok 3. NØ AS 26.09.2013 

Cf34730_221.JPG Profil stolpehull S31784 tilknyttet Hus 2 i kulturlag S31802, Lok 3. NØ AS 26.09.2013 

Cf34730_222.JPG 
Langt profilsnitt gjennom kulturlag S31802 og stolpehull S32137 

og S31784 tilknyttet Hus 2, Lok 3. NØ AS 26.09.2013 

Cf34730_224.JPG Profil kokegrop S30845, Lok 3. N SSJ 26.09.2013 

Cf34730_225.JPG Profil kokegrop S30488 og stolpehull S30940, Lok 3. SV KES 26.09.2013 

Cf34730_227.JPG Plan stolpehull S31626 tilknyttet Hus 2 i kulturlag S31802, Lok 3. NØ AS 27.09.2013 

Cf34730_228.JPG Plan stolpehull S30894 tilknyttet Hus 2 i kulturlag S31802, Lok 3. NØ AS 27.09.2013 

Cf34730_231.JPG Snittede stolpehull tilknyttet Hus 2 markert med stikker, Lok 3. SSØ AS 27.09.2013 

Cf34730_233.JPG Profil stolpehull S31659, Lok 3. N KES 27.09.2013 

Cf34730_235.JPG Profil kokegrop S31651, Lok 3. NØ AS 27.09.2013 

Cf34730_236.JPG Plan kokegrop S30558, Lok 3. Ø KES 27.09.2013 

Cf34730_237.JPG Plan kokegrop S30520, Lok 3. NNØ AS 27.09.2013 

Cf34730_239.JPG Profil kokegrop S30558, Lok 3. SØ KES 30.09.2013 

Cf34730_240.JPG Plan kokegrop S30686, Lok 3. NNØ SSJ 30.09.2013 

Cf34730_241.JPG Profil kokegrop S30520, Lok 3. NNØ AS 30.09.2013 

Cf34730_242.JPG Profil kulturlag S30802 etter mikromorfprøve-uttak, Lok 3. V KES 30.09.2013 

Cf34730_244.JPG Plan kokegrop S31692, Lok 3. VNV AS 30.09.2013 

Cf34730_245.JPG Profil kokegrop S30686, Lok 3. NNØ SSJ 30.09.2013 

Cf34730_248.JPG Plan stolpehull S30833, Lok 3. NNØ AS 30.09.2013 

Cf34730_250.JPG Profil stolpehull S30625, Lok 3. S KES 30.09.2013 

Cf34730_251.JPG Profil stolpehull S30833, Lok 3. NNØ SSJ 30.09.2013 
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Cf34730_252.JPG Planl stolpehull S30709 med slaggklump, Lok 3. NØ KES 30.09.2013 

Cf34730_253.JPG Profil stolpehull S30709, Lok 3. NØ KES 30.09.2013 

Cf34730_255.JPG Oversiktsbilde av Lok 2 etter rensing. SV KES 30.09.2013 

Cf34730_264.JPG Plan kokegrop S20025, Lok 2. SØ KES 30.09.2013 

Cf34730_268.JPG Oversiktsbilde av Lok 2 etter rensing. N AS 01.10.2013 

Cf34730_272.JPG Arbeidsbilde med maskin, Lok 2. SV AS 01.10.2013 

Cf34730_273.JPG Oversiktsbilde av Lok 2 etter rensing. S AS 01.10.2013 

Cf34730_275.JPG Arbeidsbilde med maskin, Lok 2. NØ AS 01.10.2013 

Cf34730_276.JPG Plan smie S20061, Lok 2. S AS 01.10.2013 

Cf34730_278.JPG Plan liten smie S20232, Lok 2. S AS 01.10.2013 

Cf34730_279.JPG Plan utpløyd kokegrop S20192, Lok 2. V KES 01.10.2013 

Cf34730_282.JPG Profil utpløyd kokegrop S20192, Lok 2. NV KES 01.10.2013 

Cf34730_286.JPG Kullag i liten smie S20232, delvis ned i snitt, Lok 2. N KES 01.10.2013 

Cf34730_287.JPG Plan kulturlagsrest S20322, Lok 2. Ø SSJ 01.10.2013 

Cf34730_288.JPG Kullag i liten smie S20232, Lok 2. N KES 01.10.2013 

Cf34730_289.JPG Ø-V profil, kv.3 i kokegrop S20025, Lok 2. N AS 02.10.2013 

Cf34730_292.JPG N-S profil, kv.3 i kokegrop S20025, Lok 2. V AS 02.10.2013 

Cf34730_294.JPG Profil liten smie S20061, Lok 2. N KES 02.10.2013 

Cf34730_296.JPG Plan kv.3 i stor smie S20061, etter rensing, Lok 2. N AS 02.10.2013 

Cf34730_299.JPG Plan stor smie S20061, etter rensing, Lok 2. Ø AS 02.10.2013 

Cf34730_300.JPG Deler av mulig esse i kv.2 i stor smie S20061, Lok 2. Ø KES 03.10.2013 

Cf34730_301.JPG Deler av mulig esse i kv.2 i stor smie S20061, Lok 2. Ø KES 03.10.2013 

Cf34730_303.JPG Kullag i kv.3 i stor smie S20061, Lok 2. N AS 03.10.2013 

Cf34730_304.JPG Slaggklump med trepinne fra stor smie S20061, Lok 2. V SSJ 03.10.2013 

Cf34730_305.JPG Ø-V profil, kv.2 i stor smie S20061, Lok 2. S KES 04.10.2013 

Cf34730_308.JPG N-S profil, kv.2 i stor smie S20061, Lok 2. Ø KES 04.10.2013 

Cf34730_309.JPG Hjørne-profil, kv.2, mye slagg i stor smie S20061, Lok 2. SØ KES 04.10.2013 

Cf34730_310.JPG Ø-V profil, kv.3 i stor smie S20061, Lok 2. N KES 04.10.2013 

Cf34730_312.JPG N-S profil, kv.3 i stor smie S20061, Lok 2. V KES 04.10.2013 

Cf34730_314.JPG Kulturlagsrest S20381, Lok 2. N AS 04.10.2013 

Cf34730_315.JPG Slagghauger fra stor smie S20061, Lok 2. N KES 07.10.2013 

Cf34730_316.JPG Slagghauger fra stor smie S20061, Lok 2. V KES 07.10.2013 

Cf34730_317.JPG Plan mellomstor smie S20108, Lok 2. NØ KES 07.10.2013 

Cf34730_318.JPG Stor smie S20061 tømt, Lok 2. V KES 07.10.2013 

Cf34730_319.JPG Bunnskoller fra kv.4 i stor smie S20061, Lok 2. N KES 07.10.2013 

Cf34730_320.JPG Bunnskoller fra kv.1 i stor smie S20061, Lok 2. V KES 07.10.2013 

Cf34730_321.JPG Slagghauger tilbakeført til tømt stor smie S20061, Lok 2. V KES 07.10.2013 

Cf34730_322.JPG Plan grøft S20247, Lok 2. NØ KES 07.10.2013 

Cf34730_323.JPG Profil mellomstor smie S20108, Lok 2. NØ AS 07.10.2013 

Cf34730_324.JPG Tømt grøft S20247, Lok 2. V KES 08.10.2013 

Cf34730_326.JPG Tømt mellomstor smie S20108, Lok 2. NØ AS 08.10.2013 
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Cf34730_327.JPG Utvalg av funn gjort i smie S20061.  KES 09.01.2014 

Cf34730_328.JPG Utvalg av funn gjort i smie S20061.  KES 09.01.2014 
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11.7 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

1. Strukturskjema 

2. Rentegninger 

 


