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SAMMENDRAG 

Vest-Agder fylkeskommune gjennomførte i perioden 15.-30. juni 2006 en registrering av 

kulturminner ved maskinell sjakting i forbindelse med ny reguleringsplan for Bergesletta. 

Det ble påvist en lokalitet, ID115762 med ti ildsteder/kokegroper. Fra 4. august til 5. 

september 2014 gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk undersøkelse av 

lokaliteten, som ligger på Ytre Berge i utkanten av Lyngdal sentrum. 

Undersøkelsesområdet lå i innmark og har i de senere år blitt benyttet som slåttemark. 

 

Under utgravningen ble det maskinelt avdekket 12173,5 m
2
 fordelt på to felt (A og B). Til 

sammen ble det påtruffet 132 strukturer, hvorav 45 stolpehull, 38 kokegroper, 28 

nedgravninger med ukjent funksjon, 14 ildsteder, 7 kullflekker, samt flere ardspor. Det 

ble skilt ut ett tre-skipet langhus bestående av fem, stolpebygde grindpar, samt et ildsted 

på felt B, og en stolpehullrekke knyttet et mulig to-skipet langhus eller gjerde på felt A. 

Dateringsresultatene fra utgravningen indikerer fire aktivitetsfaser i perioden 1210 f.Kr.-

995 e.Kr. som tilsvarer eldre bronsealder-vikingtid. Bosetningsaktiviteten ble 

sannsynligvis påbegynt i førromersk jernalder, nådde sitt høydepunkt i yngre romersk 

jernalder, og avtok og avsluttes i folkevandringstid.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
Øvre Berge, 167 og Ytre Berge, 168, Lyngdal, Vest-Agder 
 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Den 9. mars 2006 meldte Lyngdal kommune om igangsatt arbeid med plan for 

omregulering av Bergesletta gnr. 167 og 168. Formålet med planen er å legge til rette for 

næring og vei. I perioden 15.-30. juni 2006 utførte Vest-Agder fylkeskommune en 

registrering av kulturminner ved maskinell sjakting. Det ble påvist en lokalitet, id115762 

bestående av bosetningsspor. Fra 4. august til 5. september 2014 gjennomførte 

Kulturhistorisk museum en arkeologisk undersøkelse av lokaliteten. 

 

Vest-Agder fylkeskommune oversendte saken til Riksantikvaren i henhold til 

kulturminne-loven § 8, 4. ledd i brev av 15. mai 2008 hvor det ble anbefalt dispensasjon 

for den berørte lokaliteten med vilkår om arkeologisk undersøkelse. Kulturhistorisk 

museum (KHM) anbefalte dispensasjon i brev til Riksantikvaren av 27. juni 2008, da 

videre bevaring av lokaliteten var lite hensiktsmessig. I brev av 15. juni 2010 fra Vest-

Agder fylkeskommune til Riksantikvaren ble det meldt at tiltakshaver, Bergesletta AS, 

ønsket planen realisert og utgravningen gjennomført. I epost 27. mars 2014 bestilte 

tiltakshaver Bergesletta AS ved daglig leder Rune Torsøe arkeologisk utgraving. I brev 

av 04. mai 2014 til Riksantikvaren sendte KHM oppdatert budsjett og forslag til vilkår. I 

brev av 12. mai 2014 fattet Riksantikvaren vedtak om kostnader og omfang knyttet til 

undersøkelsen i henhold til kulturminneloven § 10. 

 

 DELTAGERE, TIDSROM 2

Undersøkelsen fant sted i tidsrommet 4. august til 5. september 2014.  

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Frode Iversen Prosjektleder   

Hilde M. S. Melgaard (HMSM) Feltleder 04.08.14 - 05.09.14 25 

Linda Åsheim (LÅ) Assisterende feltleder 04.08.14 - 05.09.14 25 

Arild Lunde Teigen (ALT) Feltassistent 04.08.14 - 05.09.14 25 

Sofie Scheen Johansen (SSJ) Feltassistent 04.08.14 – 15.08.14 10 

Mari Dyrstad Hartvigsen (MDH) Feltassistent 18.08.14 – 05.08.14 15 

Åge Staddeland, Brødrene Staddeland DA Gravemaskinfører  16 

Bernt Staddeland/ Tor Harald Staddeland, 
Brødrene Staddeland DA 

Traktorfører  14 

Tabell 1: Deltagere på utgravningen av Bergesletta. 
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Figur 1: Oversiktskart. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert av Magne Samdal. 
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 BESØK OG FORMIDLING  3

Det ble ikke foretatt organisert formidling underveis i utgravningen, men forbipasserende 

turgåere, naboer og tiltakshaver ble holdt løpende orientert om prosjektet. 

 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 4

Kulturminnelokaliteten (ID115762) ligger på en gressbevokst slette som tidligere ble 

benyttet som dyrket mark. Sletta ligger umiddelbart øst for tettbebyggelsen i Lyngdal 

sentrum, og sør for tunet på gården Øvre Berge. Sletta avgrenses i øst av bratte fjell og 

knauser, og fortsetter i sør mot Rosfjorden. Områdene vest og nord for planområdet 

preges av bolig- og næringsbebyggelse.  

 

Både Øvre og Ytre Berge har trolig vært en del av den forhistoriske gården Berge. Denne 

tidlige gården har trolig blitt delt opp i jevnstore gårder en gang i yngre jernalder eller 

middelalder. Skriftlige kilder viser at gården var delt i Øvre og Ytre Berge allerede før 

1485. Det er ikke registrert andre kulturminner i selve planområdet. Flere kulturminner 

og gjenstandsfunn på Øvre Berge viser at området hadde en sentral posisjon alt i eldre 

jernalder.  

 

På Berge er det registrert flere enkeltstående gravminner (ID22520, ID22521, ID61566 

og ID806490), samt et gravfelt med 7 hauger (ID32866). Disse utgjør restene av det store 

gravfeltet på Bergsaker som ble undersøkt av Nicolay Nicolaysen i 1871, og som var i 

bruk i eldre og yngre jernalder. Nylig ble det registrert et kokegropfelt med minst 43 

kokegroper/ildsted som strekker seg fra ytterkanten av Øvre Berge og over til Berge. 

Bergs kirkegård (ID116086) er omtalt i to middelalderdiplomer. Ifølge tradisjonen lå 

kirkegården der den eldste delen av Berge skole og lekeplassen ligger, der det heter 

«Kjørkeågeren» (Damlien 2016). I tillegg er det gjort flere gjenstandsfunn fra steinalder 

og eldre jernalder, deriblant en tverregget øks av bergart (ID52162/ C32186), en flintdolk 

(ID3426/ C32482, og et sverdskjedebeslag av gull fra folkevandringstiden (C25813). Det 

er foreslått at navnene Tingura (ID102281) og Tingbakken (ID102280) viser til et 

tingsted på gården (Eikeland 1981: 178). På Øvre Berge er det registrert ytterligere to 

gravhauger (ID22522 og ID80652), og herfra kjennes også funn av en slipt flintøks 

(ID80651) og et spinnehjul (C36664). 

 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 5

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
KHMs prosjektplan datert 30. juni 2010 (Damlien 2016) danner den vitenskapelige 

bakgrunnen for undersøkelsen på Bergesletta. Prosjektplanen ble utarbeidet med 

utgangspunkt i registreringsfunn gjort av Vest-Agder fylkeskommune i juni 2006 

(Wrånes 2006). Det ble da påvist ti ildsteder/kokegroper i planområdet, samt en 

konsentrasjon av staur-/stolpehull som trolig er moderne. De viktigste 

problemstillingene/prioriteringene for undersøkelsen var: 

 

 Har alle kokegropene vært brukt for tilberedning av mat, eller finnes det spor etter 

andre aktiviteter i kokegropene? 
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 Finnes det andre gjenstander i kokegropene? 

 Skal kokegropene tolkes som ett kokegropfelt brukt innenfor en snever 

tidsramme, eller har feltet flere bruksperioder? 

 Er det spor etter andre aktiviteter i og omkring kokegropfeltet? 

 

Overordnede perspektiver vil være å se på kokegropaktiviteten i forhold til de tidligere 

registrerte funn og fornminner i området. De påviste kokegropene ligger i et område med 

flere kjente gravminner. Den nordlige konsentrasjonen av strukturer (felt A) ligger også 

svært nær tunet på Øvre Berge gård. Denne beliggenheten, det store antall funn og 

gravminner på denne og tilstøtende gårder, og opplysningene om at det skal ha vært en 

middelalderkirkegård i nærområdet gjør det rimelig å betrakte feltet som en lokal 

kultplass. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE 
Ved undersøkelsen ble det anvendt en gravemaskin på 13,5 tonn med pusseskuff og 

renseskjær for å flateavdekke de aktuelle områdene. Undersøkelsesområdet var stort og 

matjordslaget forholdsvis tykt. Derfor ble det anskaffet en traktor med lasteplan som 

kunne flytte masser i stedet for at gravemaskinføreren skulle bruke tid på det. Arbeidet 

ville gått raskere med en større gravemaskin og frigjort tid til å undersøke større deler av 

flaten. 

 

 
Figur 2: Avdekkingen av lokalitet B begynnes. I bakgrunnen fra venstre: Arild Lunde Teigen, Linda Åsheim 

og Sofie Scheen Johansen. Fotograf: Hilde M. S. Melgaard (Cf34795_10, tatt mot SØ). 

 

Framkomne strukturer ble nummerert fortløpende og beskrevet. Alle strukturer ble målt 

inn i plan, sammen med feltets ytterkanter, enkelte funn, lengre snitt, samt moderne 

grøfter og forstyrrelser. Et utvalg av strukturene ble undersøkt og dokumentert i plan og 

profil med foto og tegning i skala 1:20. Alle undersøkte strukturer ble beskrevet på et 

eget strukturskjema. Informasjonen om strukturene ble lagt inn i dokumentasjonssystemet 

intrasis (www.intrasis.com). Det ble tatt ut kullprøver fra alle snittete kokegroper og 
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ildsteder og fra et utvalg av øvrige strukturer. Makrofossilprøver ble samlet inn fra alle 

stolpehull i det definerte huset, samt andre relevante kontekster. Under flotteringen av 

makroprøvene ble det samlet inn trekull for datering av stolpehullene. En del av 

makroprøvene ble enten omgjort til kullprøver eller kassert under etterarbeidet på grunn 

av tidspress.  

 

Det ble brukt digitale speilreflekskameraer til fotografering i felt. Bildene ble lagt inn i 

KHMs fotobase under Cf34795. Funn og prøver fra utgravningen ble katalogisert under 

C59638. Funn og daterte prøver fra registreringen ble inkorporert i utgravningsrapporten, 

og har beholdt sitt opprinnelige F-nummer i oversiktene. Konteksten er vanligvis gjengitt 

med nummereringen fra utgravningen.  

 

Feltavgrensningen og strukturer ble målt inn digitalt av feltleder Hilde M. S. Melgaard. 

Til KHMs innmålinger ble det benyttet en GPS (Trimble R6 med TSC3 målebok). 

Nøyaktighet: CPOS. Til databearbeiding ble programvaren ESRI ArcGIS 10 benyttet. I 

felt ble alle data lagret som shape-enkeltpunkt i måleboka. Disse ble dere etter eksportert 

til ArcGIS, og målepunkt ble konvertert til linjer og polygon og senere lagret i en 

geodatabase. ArcGIS ble brukt til ferdigstillelse av kartene til rapporten. Alle kartdata er 

satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N. Kart og metadata ble deretter avlevert til 

Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Flaten som skulle avdekkes var ikke stukket ut da vi ankom utgravningsområdet. Etter 

samtale med tiltakshaver ble det avtalt at dette skulle gjøres neste morgen. Vi satte likevel 

i gang å avdekke felt B da det her bare manglet avgrensning mot sør. Avdekkingen 

foregikk fra nord mot sør langs jordets vestre avgrensning og gjennomført ved at tre 

personer gikk etter gravemaskinen og renset undergrunnen. Det ble raskt klart at det ville 

gå med mye tid på flytting av store mengder matjord. Vi besluttet å bruke en traktor med 

lasteplan for å frakte vekk massene fortløpende. Til å begynne med dukket det bare opp 

spredte strukturer som ble målt inn fortløpende. Etter hvert som avdekkingen gikk 

fremover fant vi flere strukturer, og en person ble satt til å dokumentere og snitte disse.  

 

Etter to uker avsluttet vi avdekkingen av felt B, og felt A påbegynt. Felt A var betydelig 

mindre og det tok bare en uke å avdekke feltet. Hele mannskapet renset og dokumenterte 

deretter de fremkomne strukturene. Det ble da tydelig at det lå et stolpebygd hus inntil 

den sørøstre kanten av felt B. Det ble derfor vurdert som nødvendig å hente inn 

gravemaskinen for å utvide feltet øst for huset. Det ble i tillegg lagt to testsjakter mot øst 

for å undersøke om det kunne dreie seg om et større husområde. De to siste ukene ble 

brukt til å dokumentere og å snitte strukturer. Naturvitenskapelige prøver i form av 

makrofossilprøver og kullprøver ble tatt ut fortløpende.  

 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 
Planområdet ligger i tidligere dyrket mark der plogen noen steder har forstyrret 

strukturene. Også moderne grøfter for drenering og kabler hadde skadet enkelte strukturer 

og kontekster. I den søndre enden av lokalitet B ble det observert forstyrrelser av noe som 
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kunne minne om en vei. Maskinføreren mente veien kunne ha sammenheng med at 

området tidligere var brukt til dyrskue.  

 

Undergrunnen på felt A besto i hovedsak av tørr, hardpakket silt, sand og grus av 

varierende grovhet. Den harde undergrunnen gjorde det utfordrende å lage store nok snitt 

for dokumentasjon av strukturene. Felt B hadde stort sett samme type undergrunn, men 

massene var ikke like harde og dermed enklere å grave i. Tørke og vind, og dager med 

mye nedbør, førte til at strukturene ble vanskelige å se. Værforholdene vanskeliggjorde til 

tider fotodokumentasjonen i plan og profil. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Det finnes alltid mulige feilkilder ved radiologiske dateringer og datering av materiale fra 

fyllmassene i stolpehull. Bare i sjeldne tilfeller er det bevart trekull fra sikkert strammer 

fra selve stolpen i nedgravningen. Vanligvis vet man ikke sikkert hva prøvematerialet 

tilhørte. Trekull kan ha falt ned i hullet da stolpen ble satt opp, og slik avspeile eldre 

aktivitet på stedet. Tilsvarende kan masser ha rast ned i hullet da stolpen ble fjernet eller 

råtnet bort. Jo flere dateringer fra en kontekst, jo lettere vil feilkildene identifiseres. 

Normalt vil de radiologiske dateringene gi en god indikasjon på kontekstens brukstid.  

 

Kategoriene kokegrop, ildsted og kullflekk er omtalt samlet i kapitlene nedenfor fordi 

disse ikke alltid er like enkle å skille fra hverandre i det arkeologiske materialet. Generelt 

kan en si at fraværet av varmepåvirket stein og bevaringsgrad skiller et ildsted fra en 

kokegrop. Et ildsted kan likevel ha likhetstrekk med en kokegrop ved å være gravd ned i 

undergrunnen og inneholde enkelte brente stein. På samme måte kan en kokegrop, hvis 

den er utpløyd eller har vært godt renset etter bruk, ligne et ildsted. I begge tilfeller kan 

fullstendig utpløyde ildsteder og kokegroper avtegne seg som kullflekker i undergrunnen. 

 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 6

Den undersøkte lokaliteten ID115762 lå på en gressbevokst slette på gården ytre Berge 

(gnr. 168). Tiltaksområdet var stort og det ble avdekket 12 173 m
2
, fordelt på to felt (felt 

A og felt B). Det ble identifisert 190 strukturer, hvorav 57 ble avskrevet. Antallet reelle 

strukturer var således 132, og alle ble snittet. Strukturtypene fordelte seg slik: 

 
 Kokegroper Ildsteder Kullflekker Stolpehull Nedgravninger Sum 

Felt A 17 3 3 19 5 47 

Felt B 21 11 4 26 23 85 

Totalt 38 14 7 45 28 132 
Tabell 2: Fordeling av strukturtyper på lokalitetene. 

 

Kulturminnene lå relativt spredt, særlig på felt B. Noen få kulturminner lå konsentrert i 

mindre områder. På felt A var situasjonen noe annerledes. Her var kulturminnene samlet i 

to større konsentrasjoner, en i den sørøstre enden og en i den vestre enden av lokaliteten.  

 

Den største funnkategorien var stolpehull (45 stk.), hvorav 20 kunne knyttes til mulig 

bygninger. På felt B ble det skilt ut ett tre-skipet langhus, og på felt A en stolpehull-rekke 

som kan være knyttet til et to-skipet langhus eller et gjerde. 
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Figur 3: Oversiktskart over felt A og felt B. (Produsert av K. Sæther 11.04.2017). 
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 FELT A 7

På felt A ble det avdekket 3038,1 m
2
. Feltet var avgrenset av et bekkefar mot øst, 

nærmest Batteriveien Sør i nord, og et næringsbygg i vest. Området er delvis skjermet for 

vær og vind av bratte fjell i øst og en bergknatt i nord.  

 

 
Figur 5: Felt A før avdekking. Fotograf: Hilde M. S. Melgaard (Cf34795_08, tatt mot S). 

 

Undergrunnen bestod i hovedsak av silt og sand med varierende mengde grus. Stedvis var 

undergrunnen kompakt, særlig i den nordlige delen av felt A. I nordenden av feltet ble det 

avdekket flere moderne grøfter og et kloakkanlegg, men ingen av disse hadde forstyrret 

kulturminnene. I tillegg ble det påvist en moderne grøft i sørvest. 

 

Det ble til sammen påtruffet 48 strukturer på felt A, det vil si strukturtettheten var èn 

struktur per 63 m
2
. Flesteparten av strukturene lå løselig konsentrert i et belte orientert 

nordvest-sørøst i nordlig del av feltet. En mindre konsentrasjon ble også avdekket i den 

sørlige delen av lokaliteten.  

 

7.1 STOLPEHULL OG MULIG STOLPEKONSTRUKSJON 
Det ble avdekket 20 stolpehull på Felt A dvs. 41,5 % av den totale funnmengden (48 stk.) 

her. Stolpehullene var tydelig avgrenset i plan og profil, og bestod hovedsakelig av 

gråbrun eller brunsvart siltholdig sand og varierende innhold av humus, grus og stein. Det 

ble ikke påvist skoningsstein eller stolpeavtrykk i noen av strukturene. De var mellom 19 

og 70 cm brede, og 12-26 cm dype. 

 

Strukturene lå ujevnt fordelt og noe spredt i utgravningsområdet. Fjorten stolpehull 

fordelte seg innenfor to mindre konsentrasjoner: åtte sørvest på feltet, og seks på rekke, 

nærmest den østlige feltkanten. Trolig dreier det seg om takbærende stolper i et to-skipet 

langhus eller gjerde.  
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Figur 6: Felt A med strukturer og moderne forstyrrelser inntegnet. 
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7.1.1 MULIG TO-SKIPET LANGHUS ELLER GJERDE 

Tolkningen omfatter seks stolpehull på rekke, orientert nordøst-sørvest, ved østlig 

feltkant. Rett øst for stolperekken var det en funn-tom registreringssjakt som avgrenset 

lokaliteten mot øst. I dette området var det også et gammelt bekkefar. Det ble derfor ikke 

åpnet i denne retningen for å identifisere ytterligere stolpehull eller stolperekker. Dette 

gjør at tolkningen av den mulige hustomten noe usikker. 

 

Stolpehullene var til dels ujevnt fordelt på rekken som målte drøye 12 m. Det var 1,3 til 

3,17 meter mellom stolpehullene 

 
Anr Fagdybde Mål plan Dybde profil Datert 

materiale 
Ukalibrert C14-datering 

2614  29 x 29 cm 18 cm Hassel 1981±33 40-10 f.kr 

 2,40 m   -  - 

3698  30 x 30 cm 10 cm -  - 

 2,0 m   -  - 

3689  30 x 26 cm 8 cm -  - 

 1,30 m   -  - 

3679  35 x 32 cm 10 cm -  - 

 3,10 m   -  - 

3669  52 x 42 cm 11 cm Hassel 2145±30 350-110 f.Kr. 

 3,17 m   -  - 

3657  30 x 30 cm 15 cm -  - 
Tabell 3: Stolpehullene knyttet til mulig to-skipet langhus eller gjerde. 

 

Stolpehullenes fyll, form og dimensjoner var forholdsvis ensartet. I plan var fem av 

strukturene runde, mens ett var ujevnt i formen, og de var mellom 29 og 52 cm brede. I 

profil var alle stolpehullene avrundet i bunnen, sidene buete, og med varierende dybde fra 

8 til 18 cm.  

 

 
Figur 8: Stolpehullrekke fra to-skipet langhus eller gjerde markert med hvite tallerkener. Fotograf: H. M. 

S. Melgaard (Cf34795_367, tatt mot NNØ). 
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Figur 7: Stolpehull-rekke på Felt A. (Kart produsert av K. Sæther 11.04.2017). 

 



167,168, Lyngdal  Saksnr.2008/9027  

 

  

 16 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Stolpehullenes var ganske grunne, noe som svekker tolkningen som takbærende stolper. 

Strukturer var imidlertid generelt dårlig bevart på grunn av stor pløyedybde. Deres dybde 

kan passe bra med et gjerde mot den eldre bekken som gikk her. 

 

Kullprøver fra to stolpehull, A2614 og A3669, er vedartbestemt og radiologisk datert. 

Dateringen av A3669 er gjort på et stykke hassel med åtte årringer og bevart sentrum og 

bark. Dette trestykket stammer fra et ungt tre eller en gren, og kan dermed ikke ha vært 

egnet som stolpe. Trolig representerer det daterte trekullstykket kull fra boplassflaten som 

har havnet i fyllet ved gravingen av stolpehullet. Dateringen til 350-110 f.Kr. (Ua-50667) 

som tilsvarer førromersk jernalder daterer dermed ikke stolpen eller konstruksjonen, men 

heller tidligere aktivitet på lokaliteten. Dateringen viser at området var i bruk i 

førromersk jernalder. På grunn av et såkalt platå i kalibreringskurven vil dateringer som 

ligger i denne delen av førromersk jernalder være lite presise (Bukkemoen 2015). Det er 

dermed ikke mulig å avgjøre sikkert i hvilken del av perioden aktiviteten fant sted. 

 

Dateringen av A2614 til 40-10 f.Kr. (Ua-50666), som tilsvarer slutten av førromersk 

jernalder, ble derimot gjort på et stykke hassel uten bevart sentrum og bark. Stykket kan 

stamme fra stolpen og dermed mer presist angi bygningsmaterialets alder  

 

7.2 KOKEGROPER OG ILDSTEDER 
Det ble avdekket 17 kokegroper og tre ildsteder på Felt A, i tillegg til tre kullflekker som 

sannsynlig var bunn eller rester av sådanne. Disse utgjør til sammen 23 strukturer dvs. ca. 

48 % av den totale funnmengden (48 stk.) på feltet. Strukturene lå til dels spredt, men 

hovedsakelig innenfor et nordvest-sørøst orientert belte nord i undersøkelsesområdet. 

Kokegropene fremstod som et samlet felt, og bare én kokegrop A3148 ble påvist i 

sørvest. 

 

Kokegropene og ildstedene på felt A var generelt dårlig bevart til tross for tydelig 

avgrensning i plan. Strukturene var, med noen få unntak, jevnt over grunne, og bare fire 

kokegroper var bevart i over 20 cm dybde. De inneholdt lite varmepåvirket stein, og 

bestod i hovedsak av kullag/kullrand til dels dekket av tynt lag gråbrun, kullblandet 

sandholdig silt. 

 

 
Tabell 4: Kokegropenes dybde sett i forhold til største lengde, alle mål i cm. 
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Figur 9: Profil kokegrop A3148. Fotograf: Hilde M. S. Melgaard (Cf34795_385, tatt mot V). 

 

Kullprøver fra fire kokegroper ble vedartbestemt og radiologisk datert. 

 
Pnr. Anr. Lab.nr Datert materiale Ukalibrert  

C14-dat. 
Kalibrert datering 1 

sigma (OxCal.) 

3607 2507 Ua-50661 Eik  1560±32 430-550 e.Kr 

3770 2719 Ua-50659 Or 1988±31 40 f.Kr.- 50 e.Kr 

4687 3043 Ua-50657 Bjørk  1581±30 430-540 e.Kr 

4690 3148 Ua-50665 Bjørk 1707±33 250-390 e.Kr 

Tabell 5: Oversikt over daterte kokegroper fra utgravningen Felt A på Bergesletta. 

 

Dateringene fordeler seg innenfor tidsspennet 40 f.Kr-550 e.Kr. som tilsvarer førromersk 

jernalder - folkevandringstid.  

 

7.3 NEDGRAVNINGER 
Det ble avdekket fem nedgravninger med ukjent funksjon på felt A. De lå spredt innenfor 

funnkonsentrasjonen nord i feltet. Form, dimensjon og fyll varierte, og det ikke var mulig 

å se en sammenheng i strukturene.  

 

To nedgravninger hadde ujevn form i plan, to var runde og en oval. Sidene var for det 

meste buete, med unntak av en nedgravning med skrå sider. Bunnen i gropene var 

avrundede, flate eller ujevne. Nedgravningenes størrelse varierte mellom 42 og 116 cm i 

bredde og 6 og 29 cm i dybde. Det var ingen korrelasjon mellom bredde og dybde. Fyllet 

i bestod av siltholdig sand iblandet varierende mengder kull og humus. I flere tilfeller var 

fyllet særlig kompakt. 

 

Det ble funnet et stykke brent leire i en av nedgravningene, ellers ble det ikke gjort funn 

av gjenstander eller bein.  

 

 FELT B 8

På felt B ble det avdekket 6448,5 m
2
. Feltet var avgrenset av Stasjonsgata i vest og et 

næringsbygg i nord-nordvest. En moderne grøft krysset feltet fra nordøst-sørvest, og en 

grøft ble også påvist i sør, orientert nord-sør. Det ble avdekket et tydelig definert belte av 

kompakt silt og sand langsmed et lite høydedrag i den sørvestre delen av felt B. Dette 

dukket også opp i prøvesjaktene øst for feltet. Jordsmonnets farge var i ulike nyanser av 

gul- og rødbrunt, men også tilnærmet hvit i enkelte større områder. Det ble påvist flere 

ardspor i siltbeltet.  
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Figur 11: Felt B med strukturer, moderne forstyrrelser og naturfenomener inntegnet. 
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Figur 10: Ardspor avdekket på Felt B. Fotograf: H.M. S. Melgaard (Cf34795_101, tatt mot SSV). 

 

I tillegg til ardsporene ble det avdekket ytterligere 85 strukturer på felt B. Det var dermed 

èn struktur per 76,8 m
2
. Strukturene lå relativt spredt på feltet unntatt i øst der et tre-

skipet langhus ble skilt ut. 

 

8.1 STOLPEHULL OG STOLPEBYGD LANGHUS 
Det ble avdekket 27 stolpehull på Felt B dvs. ca. 32 % av den totale funnmengden (85 

stk.). Tjuetre stolpehull ble avdekket i sørøst, hvorav 11 tilhørte et tre-skipet langhus, hus 

1. De øvrige fem stolpehullene lå spredt utover den vestlige delen av feltet.  

 

Stolpehullene var generelt tydelig avgrenset i plan og profil, men bare få hadde spor av 

konstruksjonselementer som skoningsstein og stolpeavtrykk. Stolpehullene var ovale eller 

runde i plan og hadde buete sider og avrundet bunn i profil. Fyllet i stolpehullene var 

relativt likeartet, og bestod hovedsakelig av siltholdig sand i ulike sjatteringer av grått, 

brunt og svart og med varierende innhold av humus, grus og stein. Det ble funnet 

trekullbiter i fire stolpehull. 

 

Stolpehullene ved hus 1 var mellom 47 og 66 cm brede, mens de øvrige stolpene mellom 

25 og 34 cm. Forskjellen tyder på at stolpene i hus 1 var kraftigere enn stolpene vest i 

feltet, noe som indikerer ulike funksjoner. Relasjonen mellom hus 1 og de andre 

stolpehullene er imidlertid noe uklar. Dersom de var samtidige, dreier det seg 

sannsynligvis om spor etter mindre bygninger og konstruksjoner som f.eks. gjerder og 

takoverbygg på tunområdet. Et av stolpehullene, A3588, nord for hus 1 er radiologisk 

datert til 350-530 e.Kr. (Ua-50668) som er samtidig med husets bruksfase.  

 

8.1.1 HUS 1, TRE-SKIPET LANGHUS 

Hus 1 var et tre-skipet langhus, orientert nord-nordvest - sør-sørvest. Det omfatter ti 

takbærende stolper fordelt på fem grinder. I tillegg er sju stolpehull tolket som mulige 

veggbærende stolper eller stolper med andre tilknyttede funksjoner. Et ildsted lå sentralt i 

den nordligste enden av huset.  
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Figur 12: Grunnplan, hus 1. Kart ved H.M.S. Melgaard, KHM. 
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Huset var trolig 12 meter langt. Vi observerte ikke sikre spor etter veggstolper. Det var 

imidlertid flere mindre stolpehull i forlengelsen av de to rekkene med takbærende 

stolpehull som kan ha vært relatert til huset som gjerder eller lette takkonstruksjoner. Det 

ble ikke identifisert sikre innganger, men ett stolpehull, A4515, var kanskje del av et 

inntrukket inngangsparti. Det ble ikke funnet sikre spor av veggstolper eller veggrøfter 

langs sidene av huset. Det fjerde grindparet brukes derfor som utgangspunkt for 

beregning av husets sannsynlige bredde. Midtskipet var da 2,4 meter bredt, og avstanden 

mellom stolpehullenes ytterpunkter 3,7 meter. Basert på kjente paralleller var huset trolig 

mellom 5 og 5,5 meter bredt.  

 

 
Figur 13: Grunnplanet til hus 1 markert med hvite tallerkener. Fotograf: H. M. S. Melgaard 

(Cf34795_208, tatt mot SSV). 

 

Grindbredden i hver ende av huset (grindpar 1 og 5) hadde minst bredde (1,8 m og 2,1 m) 

som indikerer at langhuset har hatt lett buede langsider. Største bredde, 2, 4 m, var 

mellom stolpehullene i grindpar 4. Fagdybden var relativt jevn gjennom huset og omfattet 

en variasjon på kun 35 cm. 

 
 Vestre stolperekke (fra sør) Grindbredde Østre stolperekke (fra sør) 

Par 1 A3334 1,8 m A3351 

Grindavstand til neste stolpehull 
i rekken (stolpefagdybde) 

2,35 m  2,4 m 

Par 2 A3401 2,0 m A3366 

Grindavstand til neste stolpehull 
i rekken (stolpefagdybde) 

2,5 m  2,55 m 

Par 3 A3417 2,0 m A3470 

Grindavstand til neste stolpehull 
i rekken (stolpefagdybde) 

2,35 m  2,2 m 

Par 4 A3436 2,4 m A3454 

Grindavstand til neste stolpehull 
i rekken (stolpefagdybde) 

2,45 m  2,45 m 

Par 5 A3553 2,1 m A3568 
Tabell 6: Oversikt over grindbredde og stolpefagdybde i hus 1. 
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Stolpehullene der de takbærende stolpene hadde stått var runde eller ovale og varierte i 

bredde fra 30 x 40 cm til 60 x 82 cm. Dybden var mellom 18 og 40 cm. Det ble ikke 

påvist skoningsstein. I sju stolpehull ble det observert avtrykk i fyllmassene av selve 

stolpen. Det var ikke spor etter utskiftninger av stolper, og sannsynligvis har huset bare 

hatt en bruksfase.  

 

De tre første grindparene fra sør var like i form og fyllmasse. Det gjaldt de vestre 

stolpene i grindpar 4 og 5 (A3436 og A3553) også. De østre stolpehullene i grindpar 4 og 

5 (A3454 og A3568) fra sør skiller seg ut ved å være noe rundere i plan og med mer 

spettet fyll.  

 

  
Figur 14: Profilene til stolpehull A3436 og A3454. Fotograf L. Åsheim (Cf34795_176 og 178). 

 

Mellom grindpar 4 og 5 i husets nordre ende ble det påtruffet et ildsted, A3611 hus 1. 

Ildstedet var tydelig avgrenset og lå litt øst for husets midtakse. Beliggenheten tilsier at 

ildstedet tilhørte hus 1. Strukturen var avrundet, men ujevn i plan, (186 x 180 cm). 

Ildstedet var 10 cm dypt og avgrenset av en tydelig kullrand. Det ble funnet et dekorert 

leirkarskår i ildstedet under snittingen (F3736).  

 

 
Figur 15: Profil ildsted. Fotograf: H.M. S. Melgaard (Cf34795_220, tatt mot SSØ). 

 

Det ble ikke gjort funn av gjenstander da stolpehullene ble gravd ut. Men det dukket opp 

små skår av keramikk i prøve P4550 fra stolpehull A3568 da de naturvitenskapelige 

prøvene ble vasket. Makroprøvene fra stolpehullene er analysert og gjennomgått, men 

uten andre funn enn kull. 

 

Trekull fra seks stolpehull for takbærende stolper, samt kull fra ildstedet er vedanatomisk 

analysert og radiologisk datert. Kullprøvene ble tatt fra massene i stolpehullene, og ikke av 

stolpeavtrykket. Derfor er det grunn til å tro at kullet i prøvene heller skal relateres til 
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boplassaktivitet enn til selve stolpen. Det kan likevel ikke utelukkes at noe av kullet stammer 

fra stolpen.  

 
Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert materiale Ukalibrert  

C14-dat. 
Kalibrert datering 1 

sigma (OxCal.) 

3647 3611 Ildsted Ua-50656 Hassel 1647±32 345-435 e.Kr 

200037 3553 Tak. St.hull Ua-50675 Bjørk  1677±33 330-420 e.Kr 

200039 3401 Tak. St.hull Ua-50670 Hassel 1738±30 250-340 e.Kr 

200041 3568 Tak. St.hull Ua-50672 Hassel 1656±33 345-430 e.Kr 

200043 3454 Tak. St.hull Ua-50674 Hassel/or 1768±46 180-350 e.Kr 

200045 3351 Tak. St.hull Ua-50671 Hassel/or 2172±97 370-110 f.Kr 

200047 3470 Tak. St.hull Ua-50673 Hasselnøttskall 2048±33 110 f.Kr.-10 e.Kr 

Tabell 7: Oversikt over daterte strukturer hovedsakelig knyttet Hus 1. 

 

Dateringsresultatene relatert til hus 1 fordeler seg innenfor et langt tidsspenn 110 f.Kr.-

435 e.Kr. som tilsvarer førromersk jernalder – folkevandringstid med vekt på romersk 

jernalder. 

 

 
Figur 16: Radiologiske dateringer fra hovedsakelig hus 1 fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal 

(Atmospheric curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13). 
 

Med bakgrunn i frekvens er dateringsresultatene fordelt innenfor to, faser med lite eller 

ingen overlapp: 

 

 370 f.Kr.- 10 e.Kr. som tilsvarer hovedsakelig førromersk jernalder, og omfatter 

to stolpehull knyttet takbærende stolper. 

 180-435 som tilsvarer romersk jernalder-folkevandringstid med vekt på 330-400 

e.Kr. som tilsvarer overgangen mellom tidsperiodene, og omfatter fem av 

strukturene. 
 

8.2 KOKEGROPER OG ILDSTEDER  
Det ble avdekket 21 kokegroper, 11 ildsteder på felt B, i tillegg til fire kullflekker som 

sannsynlig var bunn eller rester av slike. Tilsammen dreier det seg om 36 strukturer dvs. 

ca. 43,5 % av total funnmengde (85 stk.). Kokegropene lå relativt spredt foruten en liten 

konsentrasjon med fem strukturer, umiddelbart sør for hus 1. Seks ildsteder lå til dels 

spredt rundt huset, og fire lå mer samlet midt på feltet i siltbeltet. 



167,168, Lyngdal  Saksnr.2008/9027  

 

  

 24 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Kokegropene og ildstedene var tydelig avgrenset i plan og profil, og generelt større og 

dypere enn hva som var tilfellet på felt A. Strukturene var i hovedsak ovale eller runde i 

plan, men fem kokegroper skilte seg ut ved å være rektangulære eller kvadratiske i plan, 

hvorav fire lå ved hus 1.  
 

Sekstiseks prosent av kokegropene oversteg 100 cm i plan, hvorav 16 var dypere enn 10 

cm. Ildstedene var generelt mindre i plan, og varierte i dybde mellom 5-23 cm. 
 

 
Tabell 8: Kokegropenes dybde sett i forhold til største lengde, alle mål i cm. 

 

Det var ikke mulig å påvise en klar sammenheng mellom strukturenes utstrekning i plan 

og bevart dybde.  I hovedsak var de største også dypest. De fleste kokegropene var 

avgrenset av en kullrand som i enkelte tilfeller var relativt tykk. Fyllet bestod av 

gråbrun/svart, kullblandet sandholdig silt, iblandet litt grus. Det ble påvist varmepåvirket 

stein i alle kokegropene, men mengden varierte mellom 0,2 og 68 liter.  
 

 
Figur 173: Profil kokegrop A2172. Fotograf: L. Åsheim (Cf34795_159, tatt mot N). 

 

Tre kokegroper og to ildsteder fra felt B er vedartbestemt og radiologisk datert.  

 
Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert materiale Ukalibrert  

C14-dat. 
Kalibrert datering 1 

sigma (OxCal.) 

2386 1530 Kokegrop Ua-50655 Frukttre 1670±33 340-420 e.Kr. 

3330 2089 Kokegrop Ua-50660 Eik  1649±32 260-540 e.Kr 

3390 2133 Kokegrop Ua-50663 Eik 1723±32 240- 400 e.Kr 

4525 1603 Ildsted Ua-50658 Or 1922±32 40 f.Kr.-55 e.Kr. 

4530 1589 Kok/ild Ua-50662 Hassel 2052±32 110 f.Kr.-e.Kr. 

Tabell 9: Oversikt over daterte kokegroper og ildsteder fra Felt B på Bergesletta. 

 

Dateringsresultatene fra kokegropene fordeler seg innenfor tidsspennet 110 f.Kr.-540 

e.Kr. som tilsvarer førromersk jernalder - folkevandringstid.  
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8.3 NEDGRAVNINGER 
Tjuetre nedgravninger med ukjent funksjon ble avdekket på felt B. De fleste lå lengst vest 

i feltet, og enkelte lå mer spredt i øst. Nedgravningenes form, dimensjon og fyll varierte, 

og det var vanskelig å se en sammenheng i strukturene.  

 

Elleve nedgravninger var ujevne i plan, åtte var ovale, to rektangulære og en rund og 

kvadratisk. Sidene i nedgravningene var stort sett buete. Tolv hadde avrundet bunn, seks 

flat bunn og de resterende var ujevne. Nedgravningenes størrelse i plan varierte fra 45 til 

220 cm, og mellom 4 og 50 cm i dybde. Fyllet i gropene bestod av siltholdig sand 

iblandet varierende mengder kull og humus, og i flere nedgravninger var fyllet kompakt. 

Det ble ikke gjort funn av gjenstander her. Kull innsamlet fra A3309, innenfor 

grunnplanet til hus 1, er radiologisk datert til 895-995 e.Kr. (Ua-50669) som tilsvarer 

vikingtid. 

 

8.4 ARDSPOR 
Det ble registrert en stor mengde ardspor på felt B. Disse forekom i to mindre områder 

umiddelbart øst og nordøst for hus 1, men de fleste lå i det tidligere omtalte siltbeltet.  

 

Ardsporene ble renset frem og dokumentert i plan ved innmåling og foto. Det ble 

registrert få forhistoriske strukturer i områdene med ardspor. Bare i to tilfeller krysset 

eller skar ardsporene innmålte fyllskifter, der begge til slutt ble avskrevet. Det var derfor 

ikke mulig å avgjøre om ardsporene stratigrafisk er eldre eller yngre enn strukturene. Det 

ble heller ikke gjort ytterligere undersøkelser av ardsporene, og det ble ikke tatt 

naturvitenskapelig prøver som kan datere dem.  

 

 FUNNMATERIALE 9

Det ble samlet inn et sparsommelig funnmateriale fra strukturene på felt A og B.  

 

Fnr Anr Cnr Struktur Felt Materiale Beskrivelse Vekt 

3735 3611 59638/1 Ildsted B Keramikk Bukskår med furedekor 2,95 g 

200091 3588 59638/2 Stolpehull B Keramikk Bukskår  2 

200099 3679 59638/3 Stolpehull A Keramikk Bukskår  0,9 g 

200098 3568 59638/4 Tak.st.hull B Keramikk Bukskår  1,1 g 

200097 3309 59638/5 Nedgravning B Leire Sintret 0,9 g 
200095 3689 59638/6 Stolpehull A Leire Brent 0,9 g 

1894 1410 59638/7 Nedgravning B Bein Brent 1 g 

200101 2437 59638/8 Kokegrop A Bein Brent 0,2 g 
 Tabell 10: Funn fra Bergesletta fremstilt i tabellform. 

 

Keramikkskårene var alle relativt små og ubestemmelig i forhold til hvilke type kar de 

kan representere og tiden de stammer fra. Unntaket var F3735 som omfatter et bukskår av 

svart, finmagret gods som er dekorert med to parallelle furer. Fure -/strekdekorasjon er 

den vanligste form for dekorasjon og forekommer i hele Norges keramiske periode fra 

300-tallet og gjennom 5. og 6. århundre (Bøe 1931:215). 
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Figur 18: Bukskår med dekor F3735 (C59638/1). Fotograf K.E. Sæther (Cf34795_421). 

 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 10

Det ble innsamlet 71 makroprøver under utgravningen, hvorav 24 er flotert og kull 

plukket. Prøver som ikke ble vasket er kassert. Seks floterte makroprøver fra stolpehull 

med takbærende stolper i hus 1 ble prioritert analysert ved Natur og Kultur, København 

(2014), men var dessverre tomme foruten kull. Disse prøvene er forbrukt ved analyse. 

Det foreligger 79 kullprøver, hvorav 18, samt kull plukket fra tre makroprøver, har 

undergått enkel vedartsanalysert ved Moesgård museum (2015), og radiologisk datert ved 

The Ångström Laboratory, Uppsala (2015).  

 

10.1 VEDARTSANALYSE 

Pnr. Anr. Struktur 
Hus 

Felt 
Vekt 
gram Vedartbestemt 

2386 A1530 Kokegrop - B 6,5  10 stk. = 1 furu, 3 frukttre, 6 eik. Frukttre datert. 

3330 A2089 Kokegrop - B 16,6 10 stk. = Eik 

3390 A2133 Kokegrop - B 15,3  10 stk. = Eik 

3604 A2383 Kokegrop - A 2,5 10 stk. = Or 

3607 A2507 Kokegrop - A 12,3 10 stk. = 3 or, 1 bjørk, 2 frukttre og 4 eik. Eik datert. 

3647 A3611 Ildsted 1 B 10,3 10 stk. = 7 or, 3 hassel. Hassel datert. 

3653 A2614 Stolpehull H/G A 0,4 10 stk. = 1 bjørk, 9 hassel. Hassel datert. 

3770 A2719 Kokegrop - A 18,6 10 stk. = Or 

4525 A1603 Ildsted - B 22,2 10 stk. = 9 or, 1 bjørk. Or datert. 

4530 A1589 Kok/Ild - B 22,6  10 stk. = 7 bjørk, 2 or, 1 hassel. Hassel datert. 

4581 A3588 Stolpehull - B 0,9 10 stk. = 4 or, 1 bjørk, 5 eik. Or datert.  

4625 A3309 Nedgravning - B  10 stk. = 3 bjørk, 7 or. Hassel datert. Bjørk datert. 

4643 A3669 Stolpehull H/G A 3,6 10 stk. = 1 bjørk, 9 hassel. Hassel datert.  

4687 A3043 Kokegrop - A 14,9 10 stk.= 8 bjørk, 2 eik. Bjørk datert. 

4690 A3148 kokegrop - A 8 10 stk. = Bjørk 

200037 A3553 Tak,st.hull 1 B 5,9  10 stk. = 9 bjørk, 1 hassel. Bjørk datert. 

200039 A3401 Tak,st.hull 1 
B 

0,5 10 stk. = 4 bjørk, 2 eik, 2 hassel, 1 hassel/or. Hassel 
datert. 

200041 A3568 Tak,st.hull 1 B 5,9  10 stk. = 3 bjørk, 1 or, 5 eik, 1 hassel. Hassel datert. 

200043 A3454 Tak,st.hull 1 B 2,4 10 stk. = 2 bjørk, 6 eik, 2 hassel. Hassel datert. 

200045 A3351 Tak,st.hull 1 
B 

0,2 10 stk. = 3 or, 2 bjørk, 6 eik, 55 hassel/or. Hassel/or 
datert. 

200047 A3470 Tak,st.hull 1 
B 

0,7 10 stk. = 3 or, 3 bjørk, 1 eik, 2 hassel, 1 frukttre, 1 
hasselnøttskall. Hasselnøttskall datert. 

Tabell 11: Oversikt over vedartsbestemte prøver fra utgravningen. 
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Det ble påvist seks sikre trearter i materialet fra Bergesletta; or, bjørk, eik, hassel, frukttre og 

furu. Ifølge rapporten fra Moesgaard Museum var prøvene i utstrakt grad «infisert» av 

okerutfellinger, noe som vanskeliggjorde vedartsbestemmelsene i noen grad. For ni 

trekullstykker var det derfor ikke mulig å avgjøre om kullet stammet fra or eller hassel. Or, 

bjørk og eik er de dominerende treslagene i materialet og utgjør henholdsvis 28,1 %, 26,7 % 

og 24,3 % av de analyserte kullbitene. De øvrige artene ble funnet i mindre omfang, og det 

ble bare funnet ett stykke trekull fra furu. 

 

Det er ingen observerbar sammenheng mellom treslag og strukturtyper i det analyserte 

materialet. De seks påviste treslagene, med unntak av furu, opptrer i prøver fra både 

stolpehull og kokegroper. I de fleste prøvene ble det identifisert trekull fra to til fem treslag, 

mens fem prøver inneholdt bare ett treslag. Treslagene i de fem kokegropene er ulike – der to 

inneholder bare or, én bare bjørk, og to bare eik. Man har altså brukt litt ulike treslag i 

oppfyringen av kokegropene. 

 
I samtlige undersøkte stolpehull er det påvist mer enn ett treslag. Som tidligere nevnt 

stammer kullprøvene fra massene i nedgravningen, og ikke fra selve stolpeavtrykket. 

Artsmangfoldet oi prøvene viser da også klart at kullet ikke kan stamme fra bare en enkelt 

stolpe, men snarere avspeiler ulike aktiviteter på boplassen.  

 

10.2 DATERING 
Pnr. Anr. Struktur Felt Hus Lab.nr Datert 

materiale 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 
1 sigma (OxCal.) 

2386 A1530 Kokegrop B - Ua-50655  Frukttre   1670±33  340-420 e.Kr. 

3330 A2089 Kokegrop B - Ua-50660 Eik  1649±32  340-430 e.Kr. 
3390 A2133 Kokegrop B - Ua-50663 Eik  1723±32  250-390 e.Kr. 
3604 A2383 Kokegrop A - Ua-50664 Or 2928±32 1210-1050 f.Kr. 
3607 A2507 Kokegrop A - Ua-50661 Eik  1560±32 430-550 e.Kr. 

3647 A3611 Ildsted B 1 Ua-50656 Hassel   1647±32  345-435 e.Kr. 

3653 A2614 Stolpehull A H/G Ua-50666 Hassel  1981±33 40-10 f.Kr. 

3770 A2719 Kokegrop A - Ua-50659 Or  1998±31  40 f.Kr.-50 e.Kr. 

4525 A1603 Ildsted B - Ua-50658 Or  1992±32 40 f.Kr.-55 e.Kr. 

4530 A1589 Kok/Ild B - Ua-50662  Hassel   2052±32  110 f.Kr.- e.Kr. 

4581 A3588 Stolpehull B - Ua-50668 Or  1638±32 350-530 e.Kr. 

4625 A3309 Nedgravning B - Ua-50669 Bjørk  1087±32 895-995 e.Kr. 

4643 A3669 Stolpehull A H/G Ua-50667 Hassel  2145±30 350-110 f.Kr. 

4687 A3043 Kokegrop A - Ua-50657 Bjørk   1581±30  430-540 e.Kr. 

4690 A3148 kokegrop A - Ua-50665 Bjørk  1707±33  250-390 e.Kr. 

200037 A3553 Tak,st.hull B 1 Ua-50675  Bjørk   1677±33  330-420 e.Kr. 

200039 A3401 Tak,st.hull B 1 Ua-50670 Hassel   1738±32  250-340 e.Kr. 

200041 A3568 Tak,st.hull B 1 Ua-50672  Hassel   1656±33  345-430 e.Kr. 

200043 A3454 Tak,st.hull B 1 Ua-50674 Hassel   1768±46  180-350 e.Kr. 

200045 A3351 Tak,st.hull B 1 Ua-50671 Hassel/or   2172±97  370-150 f.Kr. 

200047 A3470 Tak,st.hull 
B 

1 Ua-50673 Hasselnøtt
skall  

 2048±33  110 f.Kr.-10 e.Kr. 

Tabell 12: Oversikt over daterte prøver fra utgravningen. 
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Figur 19: Radiologiske dateringer fra utgravningen fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal 

(Atmospheric curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13). 
 

Dateringene fordeler seg innenfor fire aktivitetsfaser som strekker seg over et langt 

tidsspenn, 1210 f.Kr.-995 e.Kr. som tilsvarer eldre bronsealder-vikingtid. De fordeler seg 

ujevnt i fasene, og deres frekvens viser at graden av aktivitet endret seg over tid. 

 

 Fase 1, 1210-1050 f.Kr.: Tilsvarer eldre bronsealder og omfatter kun en datering 

fra en kokegrop på felt A. 

 

 Fase 2, 370-10 f.Kr.: Tilsvarer førromersk jernalder og omfatter syv dateringer 

fra både felt A og B, hvorav to stolpehull fra stolpehullrekke, og et stolpehull 

knyttet takbærende i hus 1, to ildsteder, samt en kokegrop. 

 

 Fase 3, 180-550 e.Kr.: Tilsvarer yngre romersk jernalder-folkevandringstid og 

omfatter tolv dateringer fra både felt A og B, hvorav fem stolpehull for 

takbærende stolper i hus 1, samt et ildsted, også i hus 1, i tillegg til seks 

kokegroper. 
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 Fase 4, 895-995 e.Kr.: Tilsvarer vikingtid og omfatter kun en datering fra en 

nedgravning på felt B. 

 

Det synes å ha vært liten aktivitet i fase 1 og 4. Aktiviteten var da sporadisk og tilfeldig. 

Det er ikke overlapp med fasene imellom. Dette indikerer at aktiviteten har opphørt 

mellom fase 1 og 2, og mellom 3 og 4. Fase 2 og 3 ligger tett i tid og har til dels 

overlappende datering ved 2 sigma kalibrering. Dette antyder kontinuerlig bruk av stedet 

gjennom nesten hele eldre jernalder, men ikke i bronsealder og yngre jernalder. 

 

Det er en tydelig overvekt av dateringer i fase 3. Dette synes å representere den mest 

intense perioden. Aktiviteten starter i førromersk jernalder, når et høydepunkt i yngre 

romersk jernalder, og avtar og avsluttes i folkevandringstid. 

 

Skiller vi mellom dateringene fra felt A og felt B fremkommer det et tydeligere bilde av 

aktiviteten, hvor og når den fant sted, samt hva den bestod av. Fire dateringer fra felt B 

faller innenfor fase 2, hvorav to fra ildsteder sentralt på feltet i siltbeltet, samt to fra 

stolpehull for takbærende stolper i hus 1. De øvrige fem dateringene fra huset tilhører 

fase 3. Det er derfor mest sannsynlig at huset var i bruk i yngre romersk jernalder. Det 

kan likevel ikke utelukkes en eldre bruksfase, slik dateringen antyder. Det ble ikke 

observert spor etter gjenbruk eller reparasjoner av huset, noe som kan tyde på bare en 

bruksfase i yngre romertid. Men bevaringsforholdene var ikke optimale og reparasjoner 

kan ikke utelukkes Det virker likevel mest sannsynlig at huset var enfaset og i bruk i 

yngre romertid, men at det var aktivitet i området både før og etter.  

 

 
Figur 20: Radiologiske dateringer fra felt B fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal (Atmospheric 

curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13). 
 

På felt B ble tre kokegroper og ett stolpehull (som ikke hadde sammenheng med hus 1) 

datert til fase 3. Med unntak av en kokegrop, A1530, lå disse like ved huset. Dette 
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forsterker inntrykket av at huset var i bruk i yngre romersk jernalder. Dateringene og 

strukturtypene på felt A viser en stolpekonstruksjon allerede i førromersk jernalder. 

Samlet kan dette antyde et etablert boplassområde på Berge med lang brukstid.  

 

 
Figur 21: Radiologiske dateringer fra felt A fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal (Atmospheric 

curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13). 
 

Dateringene fra felt A er mindre entydig enn på felt B, men det er også færre dateringer å 

bygge på. To dateringer fra to stolpehull i en rekke på seks stolpehull, faller i fase 2. Det 

samme gjelder kokegrop A2719. Det er usikkert om stolpehullene representerer et to-

skipet hus eller et gjerde. Dateringene av ildstedene på felt B til samme fase 2 viser 

utstrakt aktivitet i undersøkelsesområdet på denne tiden.  

 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 11

Vest-Agder fylkeskommune registrerte en lokalitet ID115762 med kokegroper og 

ildsteder på ytre Berge i Lyngdal. Problemstillingene til utgravingen ble innrettet mot 

ulike aspekter av kokegropenes bruk og datering, og relasjon til andre kulturminner i 

nærheten. Vi påviste imidlertid grunnplanet til et tre-skipet langhus og en stolpehullrekke 

knyttet et mulig to-skipet langhus eller gjerde, i tillegg til kokegroper og ildsteder. 

Prosjektets problemstillinger ble derfor endret til også å omfatte spørsmål omkring 

forhistorisk gårdsbosetning på Berge. 

 

Under utgravningen ble det avdekket 12 173 m
2
, fordelt på to felt (A og B). Felt A lå i 

nordøstre hjørne av lokaliteten, og felt B i sørvest. Til sammen ble det påvist 190 

fyllskifter, hvorav 57 ble avskrevet. Antallet reelle forhistoriske strukturer var 132. Disse 

omfattet stolpehull, kokegroper, ildsteder og nedgravninger, i tillegg til flere ardspor på 

felt B. 

 

Det ble skilt ut ett tre-skipet langhus med fem stolpebygde grindpar, samt et ildsted på 

felt B, og en stolpehullrekke knyttet til et mulig to-skipet langhus eller gjerde på felt A. 

Kokegroper og ildstedet lå spredt innenfor felt B, mens strukturene på felt A lå mer 

samlet. Dateringene viser fire aktivitetsfaser (fase 1-4) i perioden 1210 f.Kr.-995 e.Kr. 

som tilsvarer eldre bronsealder-vikingtid. Bosetningsaktiviteten synes å starte i 

førromersk jernalder (fase 2), når sitt høydepunkt i yngre romersk jernalder, og avtar og 

avsluttes i folkevandringstid (fase 3). 
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Bevaringsforholdene innenfor felt A var til dels dårlige, og strukturene relativt grunne. 

Dette medvirket til at tolkningen av stolpehullrekken ble noe usikker. Stolpehullene lå 

nær den østlige feltkanten, og området ble ikke utvidet mot øst på grunn av et gammelt 

bekkefar. To stolpehull i rekken og en nærliggende kokegrop ble radiologisk datert til 

perioden 350-10 f.Kr. (fase 2). Felt A representerer trolig en førromersk boplass eller 

utkanten av den. 

 

To ildsteder funnet på felt B er fra samme tid som «boplassfasen» på felt A. Det indikerer 

at hele området var i bruk i fase 2. Øvrige dateringer fra felt B viser imidlertid til en 

hovedbruksfase i yngre romersk jernalder og overgangen til folkevandringstid (fase 3). 

Flere av dateringene er fra stolpehull i hus 1, samt enkelte nærliggende 

kokegroper/ildsted og stolpehull. I tillegg foreligger tre dateringer til samme periode fra 

felt A. Det vil si at de sentrale delene av bosetningsaktiviteten forflytter seg i området 

mellom fasene 2 og 3. 

 

 SAMMENDRAG 12

Vest-Agder fylkeskommune gjennomførte i perioden 15.-30. juni 2006 en registrering av 

kulturminner ved maskinell sjakting i forbindelse med ny reguleringsplan for Bergesletta. 

Det ble påvist en lokalitet ID115762 med ti ildsteder/kokegroper. Fra 4. august til 5. 

september 2014 gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk undersøkelse av 

lokaliteten, som ligger på Ytre Berge i utkanten av Lyngdal sentrum. 

Undersøkelsesområdet lå i innmark og har i de senere år blitt benyttet som slåttemark. 

 

Under utgravningen ble det maskinelt avdekket 12173,5 m
2
 fordelt på to felt (A og B). Til 

sammen ble det påtruffet 132 strukturer, hvorav 45 stolpehull, 38 kokegroper, 28 

nedgravninger med ukjent funksjon, 14 ildsteder, 7 kullflekker, samt flere ardspor. Det 

ble skilt ut ett tre-skipet langhus bestående av fem, stolpebygde grindpar, samt et ildsted 

på felt B, og en stolpehullrekke knyttet et mulig to-skipet langhus eller gjerde på felt A. 

Dateringsresultatene fra utgravningen fordeler seg innenfor fire aktivitetsfaser i perioden 

1210 f.Kr.-995 e.Kr. som tilsvarer eldre bronsealder-vikingtid. Bosetningsaktiviteten ble 

sannsynlig påbegynt i førromersk jernalder, nådde et høydepunkt i yngre romersk 

jernalder, og ble avsluttet i folkevandringstid. 
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 VEDLEGG 14

14.1 STRUKTURLISTE 

Anr. Struktur  
Form i 
flate 

Beskrivelse Bredd
e 

Lengde Dybde 
Bunn i 
profil 

Sider i 
profil 

201 Kokegrop oval 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk grå sandholdig silt, iblandet noe skjør brent stein. 
2: Tydelig kullrand langs hele bunnen av strukturen. 3: Utflytende lag av lys 
grå sand under kullranden. Befinner seg i vestre del av lokalitet B. Klart 
avgrenset mot undergrunnen 

125 115 12 ujevn buete 

216 Ned-gravning ujevn 

Lagbeskrivelse: Mørk grå sandholdig silt iblandet mye småstein. Veldig 
utflytende og utydelig i profil. Befinner seg i vestre ytterkant av lokalitet B. 
Lett synlig pga fargen men noe vanskelig å avgrense i plan pga. utflytende 
kanter. 

55 85 4 avrundet buete 

228 Ned-gravning ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk grå sandholdig silt 2: Gråsvart stripe langs hele 
bunn av profil. Sandholdig silt. 3: Lys grå utvasket sand, mye småstein. 
Befinner seg i vestre ytterkant av lokalitet B. Strukturen er tydelig i både 
profil men noe utflytende i plan 

150 220 10 ujevn buete 

251 Ned-gravning ujevn 
Lagbeskrivelse: Mørk grå sandholdig silt. Klar og tydelig i plan og profil. 
Ligger på vest siden av lokalitet B. Nor rester av torv noen steder. Kull 
prøve 4-14 cm 

130 281 16 avrundet buete 

269 Ned-gravning ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Grå silt sand. 2: Beigebrun silt sand. 3: undergrunn. 
Beigebrun silt sand og grus. Nedgravning med ukjent funksjon. Ligger midt 
på lokalitet B inn mot den vestre avgrensningen. Strukturen er tydelig i 
både plan og profil. Massene har en grå farge men det er mulig å skimte 
noe mørkere innslag i den østre delen. Det ble fjernet en stein under 
snitting på størrelsen med den største i man ser på profiltegningen (den lå 
også inntil denne). 

92 188 18 avrundet buete 

341 Ned-gravning ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk grå humusholdig silt sand. 2: Undergrunn. 
Brunoransje silt sand. Nedgravning med ukjent funksjon ligger SV på 
lokalitet B. Strukturen er tydelig både i plan og profil. Strukturen befinner 
seg i sandlaget mot V. 

119 181 12 avrundet buete 
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Anr. Struktur  
Form i 
flate 

Beskrivelse Bredd
e 

Lengde Dybde 
Bunn i 
profil 

Sider i 
profil 

514 Ned-gravning ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Gråsvart spettet silt sand. 2: Grå beige sand. 3: Svart 
humusholdig sot/fukt lag med silt sand. Nedgravning med ukjent funksjon. 
Befinner ser SØ på lokalitet B nær feltavgrensning. Strukturen er tydelig i 
både plan og profil. I plan har strukturen en tydelig kull/sot ? rand ca. 5-10 
cm fra kanten. Muligens kommer denne randen av at strukturen over en 
tid har vært eksponert og da kan muligens randen være dannet av fukt. 

187 222 19 ujevn  buete 

537 Stolpehull rund 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk gråsvart kull lag. 2: Lysgrå undergrunns masser 
(Varmepåvirket) silt sand 3: Undergrunn: Brunoransj silt sand grus. 
Strukturen er tydelig i plan og profil, den ligger vest på lok B, ca. 2 m fra 
A1057 og 4 m fra sjakt kant. Mye kull i øverste lag, også noe torv. 

28 28 10 avrundet buete 

571 Ned-gravning ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk grå sandholdig silt. Klart avgrenset langs hele 
bunn. 2: Rand av lys grå sand langs bunn, utflytende, glir inn i undergrunn 
som består av mørk rød brun sandholdig silt. Strukturen befinner seg i 
nord vestre del av lokalitet B. Klart avgrenset mot undergrunn. 

220 620 13 flat buete 

634 Kokegrop oval 

Lagbeskrivelse 1: Lys grå sand langs hele bunn av strukturen. For det meste 
tydelig, litt utflytende enkelte steder. 2: Kullag. 3: Mørk brun humusholdig 
silt sand, noe varmepåvirket stein. Strukturen befinner seg i nord vestre 
enden av lokaliteten. Klart avgrenset mot undergrunn. 

86 110 14 flat buete 

664 Ned-gravning ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk svart kull 2: Mørk brunrød humusholdig silt sand 3: 
Lys brun silt sand 4: Undergrunn. Farge? silt sand og grus Ligger 1 m øst for 
A686 i vestre del av lok B. Tydelig i plan og profil. Strukturen har enkelte 
kull flekker. Lagene er utydelige enkelte steder og virker noe om rotet i 
sentrum. 

53 167 21 ujevn ujevne 

686 Stolpehull ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk brun humusholdig silt sand 2: Lys brun silt sand 3: 
Undergrunn. Lys brun silt sand. Stolpehull: befinner seg vest på lok B. 
Ligger 1-2 m fra A698 og A664. Inneholder noe kull og torv. Etter 30 cm er 
det tykkpakket med småstein. Vanskelig å avgrense. Noe uklar. Men 
tydelig markert nedgravning i undergrunnen. 

20 50 28 avrundet rette 

733 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Svart humusholdig silt sand og kull. 2: undergrunn. Brun 
og beige spettet silt sand. Stolpehull s for stolpehull A763 ligner ikke med 
unntak av at begge ser ut til å være brent. Strukturen er tydelig i plan og 
profil. 

25 30 8 avrundet skråe 
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763 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Brunsort humusholdig silt sand med kull. 2: Lys grå silt 
sand. 3: undergrunn. Brunoransj og mørkbrun spettet silt sand og grus. 
Stolpehull. Befinner seg midt på lokalitet B mot vest. Strukturen var 
forholdsvis uklar i plan med unntak av kull "flekken" i profilen. Stolpen 
befinner seg ikke i noen rekke (foreløpig) Brent. 

30 34 24 avrundet buete 

893 Ildsted oval 

Lagbeskrivelse: 1: Svart kullholdig 2: Lys grå silt sand grus 3: Undergrunn 
rødbrun silt, sand, grus og stein. Ligger sørvest på Lok B. Tydelig avgrenset 
i plan og profil, ca. 8 cm dyp. Nesten ingen varmepåvirket stein med 
unntak av noen i lag 1.  

74 77 8 avrundet buete 

893 Ildsted oval 

Lagbeskrivelse: 1: Svart kullholdig 2: Lys grå silt sand grus 3: Undergrunn 
rødbrun silt, sand, grus og stein. Ligger sørvest på Lok B. Tydelig avgrenset 
i plan og profil, ca. 8 cm dyp. Nesten ingen varmepåvirket stein med 
unntak av noen i lag 1.  

74 77 8 avrundet buete 

925 Ned-gravning ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk svart/grå kull silt sand grus 2: Undergrunn. Brun!! 
silt sand grus. Nedgravning med ukjent funksjon ligger sør vest på lok B. 
Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil.  

27 50 10 ujevn buete 

957 Stolpehull ujevn 
Lagbeskrivelse: Mørk gråsvart kullholdig silt sand. Klart avgrenset mot 
undergrunnen. Noe småstein helt i ytterkant. Undergrunn: Mørk rødbrun 
sandholdig silt iblandet mye småstein. 

23 25 14 avrundet skråe 

996 Ned-gravning 
kvadrati

sk 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk grå sandholdig silt 2: Lys gul silt sand. Nedgravning 
med ukjent funksjon. Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil. 
Inneholder stort sett mørk grå siltholdige masser men det er innslag av lys 
gul sand spesielt langs kanten. Strukturen er litt utflytende spesielt på 
venstre side av profilen. Massene på siden har klare likhetstrekk med 
undergrunns masser. Strukturen ble aldri gravd til bunns fordi den var så 
dyp og det var fare for at kantene skulle rase inn. 

60 130 - -   ujevn 

1057 Ned-gravning ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Lys grå silt sand 2: Undergrunn. Lys brun silt sand grus og 
stein. Nedgravning med ukjent funksjon. Befinner seg ca. 2 m fra vestre 
sjakt kant på lok B. Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil. 

53 100 10 avrundet buete 
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1279 Kokegrop oval 
Lagbeskrivelse: Plan: mørk grå sandholdig silt. En god del synlig kull og 
varmepåvirket stein i overflaten. Kokegrop: Tydelig i både plan og profil. 
Befinner seg i nordre del av lok B.  

60 80 8 ujevn skråe 

1316 Kokegrop ujevn 
Lagbeskrivelse: Mørk grå sandholdig silt. Mye kull i overflaten og noe 
varmepåvirket stein. Undergrunn: Mørk rødbrun sandholdig silt, mye små 
stein. 

66 67 13 ujevn buete 

1336 Kullflekk ujevn 

Lagbeskrivelse: Plan: Svart kullholdig humus silt og sand. Strukturen er 
tydelig avgrenset i plan, men noe utflytende enkelte steder. Profil: Svart 
kullholdig humus silt og sand, stort sett tydelig avgrenset men noe utydelig 
i bunnen. 

58 120 9 ujevn buete 

1383 Ned-gravning ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk grå humusholdig silt sand. 2: Undergrunn. 
Brunoransj silt sand og grus. Nedgravning: NØ på lok B. Klar og tydelig 
avgrenset i plan og profil. Massene minner om flere av den større 
nedgravningen på lokaliteten. Strukturen ble delvis snittet under av 
torving. Mot vest har undergrunns-massene på et tidspunkt rast inn i 
strukturen dette kan tyde på at den har vært eksponert på et tidspunkt. 
Massene nedenfor denne in rassingen er muligens et hint mørkere den de 
over. Strukturen ligger nå i noe hellende terreng pga litt voldsom av 
torving. 

69 98 27 avrundet ujevne 

1410 Ned-gravning 
kvadrati

sk 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk brun humusholdig silt sand med kull. 2: Gråbrun 
humusholdig silt sand. 3: Undergrunn. Brunoransj silt sand og grus. 
Nedgravning med ukjent funksjon befinner seg NØ på lokalitet B. 
Strukturen er forholdsvis tydelig i plan og profil med unntak av det SV 
hjørne. Det ble funnet et brent bein i toppen av strukturen ved frem 
rensing F1894. Strukturen er fargemessig delt i todeler der den S siden er 
noe mørkere og inneholder tydelige kull biter. Det var også på denne siden 
bein biten ble funnet. 

48 70 24 flat buete 

1437 Ned-gravning oval 

Lagbeskrivelse: 1:Mørk rødbrun humusholdig silt sand med noe små stein. 
2: Undergrunn. Beigebrun silt sand / brunoransj silt sand og grus. 
Nedgravning NØ på lok B. Strukturen er klar i både plan og profil. Massene 
var veldig humøse og løse, mulig stein opptrekk. 

48 50 14 flat buete 
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1450 Kokegrop oval 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk brungrå humusholdig silt sand. 2: Svart kullag med 
noe silt og sand. 3: Undergrunn. Brunoransj silt sand og grus. Bunn av 
kokegrop: NØ på Lok B vest for ildsted A1465 strukturen er klar og tydelig i 
både plan og profil. Har fin tydelig kullinse det ble i alt fjernet ca. 1 liter 
varmepåvirket stein under snitting. 

59 66 12 avrundet buete 

1465 Ildsted   

Lagbeskrivelse: 1: Brunsvart humusholdig silt sand med noe kull. 2: 
Undergrunn. Brunoransj silt sand og grus. Bunden av ildsted: Befinner seg 
NV på lok B. Strukturen er klar og tydelig i plan og profil. Mot øst er den 
skåret av kabel grøft, det var denne delen som ble fjernet under snitting så 
det er ingen forstyrelser i profilen. 

39 40 5 avrundet buete 

1477 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk gråbrun humusholdig silt sand. 2: Brunoransj 
humusholdig silt sand. 3: Undergrunn. Lys brunoransj silt sand og små 
stein. Stolpehull: NØ på Lok B. Strukturen er klar og tydelig i plan og profil. 
Stolpehullet ligger helt for seg selv og der derfor ikke del av noe rekke. 
Mot øst er den forstyrret av en dyregang som forsvinner ned i 
undergrunnen. Det var ikke mulig å se dyregangen i plan, den er også 
utydelig i de øverste 20 cm av strukturen.  

20 25 24 avrundet buete 

1502 Kokegrop oval 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk brun humusholdig silt sand. 2: Svart kullinse. 3: 
Undergrunn. Brunoransj silt sand og grus. Kokegrop: NØ på lok B. 
Strukturen er klar og tydelig i plan og profil. Under snitting ble det fjernet 
ca. 52 liter varmepåvirket stein de fleste i hode størrelse og litt mindre. I 
bunnen av strukturen lå det en godt bevart kull linse. 

120 150 29 ujevn buete 

1530 Kokegrop oval 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk gråbrun humusholdig silt sand. 2: Svart kullag. 3: 
Gråhvit utvaskings lag Undergrunn. Brunoransj silt sand og grus. Kokegrop: 
NØ på lok B. Strukturen er klar og tydelig i plan og profil. Under snitting ble 
det fjernet omlag 25 liter varmepåvirket stein. I bunnen av strukturen 
ligger det en godt bevart kull linse, under denne ligger det et gråhvit 
utviklingslag og under dette ser man tydelig at undergrunnen har blitt 
utsatt for høy temperatur da denne har fått en burgunderbrun farge. 

134 140 21 avrundet buete 
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1552 Kokegrop oval 

Lagbeskrivelse: 1: Svart humusholdig kullag. 2: Lys gråhvit silt sand 
(utvasking). 3: Undergrunn. Rødbrun silt sand og grus. 4: Mørk brun 
humusholdig silt sand (burde egentlig vært lag 1). Kokegrop: Rektangulær 
grop med avrundede hjørner. Strukturen var klar og tydelig i plan og profil 
og hadde en tydelig kull linse i bunden. Gropa var forholdsvis tett pakket 
med store varmepåvirket stein som gikk helt i oppløsning når de ble fjernet 
(ca. 50 liter). Under gropa er det ser man tydelig at undergrunnen har blitt 
utsatt for stor varme da den er dyp rødoransj. 

118 181 27 flat buete 

1589 Ildsted ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk brun/grå humusholdig humus holdig silt sand og 
kull. 2: Svart kullag. 3: Lys grå finkornet sand og silt Utvasking). 4: 
Undergrunn. Lys finkornet sand silt Ildsted: Klart avgrenset i plan og profil. 
Strukturen ble i utgangspunktet tolket som en kokegrop, men siden den 
knapt inneholder varmepåvirket stein ble den under snitting tolket om til 
Ildsted. Under snitting ble det kun fjernet kun en varmepåvirket sten. I 
profilen hadde strukturen to godt bevarte kull linser med et tydelig silt 
sand lag i mellom. Kullprøven ble tatt fra den nederste linsen. Når man ser 
strukturen i plan ser man et litt svakere omriss rundt strukturen mot N 
dette kan muligens være nedgravningen fra den første fasen til gropa. 
Dette stemmer over ens med det vi ser i profilen da dette litt diffuse lage 
viser seg å være det samme sand laget man ser i profilen mellom de to 
bruksfasene.  

98 99 19 flat skråe 

1603 Ildsted   

Lagbeskrivelse: 1: Gråsvart silt sand. 2: Oransje silt sand. 3: Gråbrun silt 
sand. 4: Svart kullag. 5: Gråhvit silt sand (utvasking). 6: Undergrunn. 
Beigegrå silt sand. Ildsted/kokegrop: Strukturen er klart avgrenset i plan og 
profil. Under snitting ble det fjernet ca. 4 liter stein, dette kan tyde på at 
strukturen mest sannsynlig er et ildsted og ikke en kokegrop. Massene i 
strukturen er noe omrotet med unntak av den godt bevarte kull linsen i 
bunnen. I den søndre delen av profilen er strukturen noe diffus og 
vanskelig å avgrense, dette er også synlig i plan der massene er noe 
utflytende. Strukturen ligger innenfor sand belte som strekker seg over 
deler av den søndre delen av feltet (O2299). 

107 107 23 flat skråe 
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1625 Stolpehull ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun silt sand. 2: Undergrunn. Rosaoransj silt sand. 
Mulig stolpehull: Strukturen er noe diffus i plan og profil. Den mulige 
stolpen står isolert å er ikke del av noe rekke. Massene i strukturen er 
forholdsvis omrotet. Muligens natur. 

39 45 25 avrundet buete 

1636 Ildsted oval 

Lagbeskrivelse: 1: Svart kullag/brungrå humusholdig silt sand. 2: Lys grå silt 
sand og grus (utvasking). 3: Undergrunn. Brunoransj hardpakket silt sand 
og grus. Ildsted. Befinner seg midt på lok B mot s. Strukturen er tydelig i 
plan og profil, men mot N del) ligger det et tynt utvaskings lag. 

60 60 14 ujevn buete 

1649 Ildsted ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk gråbrun humusholdig silt sand. 2: Svart kullag. 3: 
Gråhvit silt sand og grus. 4: Undergrunn. Brunoransj silt sand og grus. 
Ildsted/kokegrop: Strukturen er tydelig i plan og profil, men mot vest er 
kullaget forstyrret av mørk gråbrune matjords masser. Under snitting ble 
det fjernet ca. 0,5 liter varmepåvirket stein, noe som tyder på at dette 
heller er et ildsted en kokegrop.  

72 79 13 ujevn buete 

1674 Kokegrop oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun silt sand grus. 2: Svart kullag. 3: Lys gråhvit silt 
sand, utviklingslag. 4: Undergrunn. Brunoransj silt sand. 5: Grå silt sand 
grus. Kokegrop: Strukturen er tydelig i plan og profil. Under snitting ble det 
fjernet ca. 58 liter varmepåvirket stein. I bunnen av strukturen er det en 
godt bevart kull linse over denne møt nord gråbrune masser mens mot sør 
er massene gråere, men det ser ut til og inne holde samme type masse 
(silt, sand og grus). Under kull-linsen ligger det et gråhvit utvaskings lag og 
unner dette igjen ser vi rester etter den varmepåvirkede undergrunnen 
som har en rød brun farge. 

166 167 28 avrundet buete 

1764 Kokegrop ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk brun humusholdig silt sand stein og noe kull. 2: 
Brunsvart kullag med silt og sand. 3: Brunoransj silt sand med innslag av 
kull. 4: Undergrunn. Beigebrun silt sand. Kokegrop/ildsted: Strukturen er 
tydelig i plan og profil. Ble fjernet ca. 2 liter varmepåvirket stein under 
snitting. 

98 100 27 ujevn ujevne 

1806 Ned-gravning ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk brun silt sand med noe kull. 2: Undergrunn. 
Rødbrun/guloransj silt sand og småstein. Nedgravning med ukjent 
funksjon: Befinner seg nordvest på lok B. Strukturen er tydelig i plan og 
profil.  

153 218 50 ujevn buete 
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1902 Kullflekk ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk gråsvart humusholdig silt sand med noe kull. 2: 
Undergrunn. Lys brunoransj silt sand med noe små stein. Kullflekk: NV på 
lok B. Strukturen er tydelig i plan og profil, men massene er noe utflytende 
i profilen (har ikke en klar form). 

46 50 9 ujevn ujevne 

1966 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk gråbrun humusholdig silt sand. 2: Undergrunn. 
Brunoransj silt sand med småstein. Stolpehull: NØ på lok B. Strukturen er 
tydelig i plan og profil. Det ble observert små biter av tre kull og 
varmepåvirket stein under snitting. Stolpen ligger isolert å er ikke del av en 
rekke. 

34 47 13 avrundet buete 

1977 Kokegrop oval 

Lagbeskrivelse: 1: Brunsvart humusholdig kullag med silt sand og grus. 2: 
Gråhvit silt sand (utvasking). 3: Undergrunn. Brunoransj silt sand og grus. 
Kokegrop: Strukturen er tydelig i plan og profil. Under snitting ble det 
fjernet ca. 1 liter varmepåvirket stein, grunnen til den lave mengden 
varmepåvirket stein er fordi steinene er så porøse att de i dag fremtrer 
som grus (som i lag 1).  

102 110 10 ujevn buete 

1995 Stolpehull ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Brunsvart humusholdig kullag med silt og sand. 2: Grå 
silt sand og grus. 3: Undergrunn. Brunoransj silt sand og grus/aur helle. 
Mulig stolpehull: Strukturen er delvis tydelig i plan og profil. Stolpen ligger 
isolert og er ikke del av en rekke. 

52 53 24 flat buete 

2008 Ildsted oval 

Lagbeskrivelse: 1: Svart kullag med silt og sand. 2: Grå silt sand (utvasking). 
3: Mørk brun humusholdig silt sand. 4: Undergrunn. Rødbrun silt sand. 
Bunn av ildsted: Strukturen er tydelig avgrenset i øst, men noe uklar i vest 
(plan og profil). Ingen varmepåvirket stein ble observert under snitting. 
Kullaget er tydelig i vest, utkast fra kullaget i øst. 

69 87 14 ujevn skråe 

2025 Kokegrop oval 

Lagbeskrivelse: 1: Svart kullag med noe silt sand og stein. 2: Gråhvit silt 
sand (Utvasking). 3: Undergrunn. Rødbrun silt sand og grus. Bunn av 
kokegrop: Strukturen er tydelig i plan og profil. Lite er i dag bevart av 
gropa og derfor var det kun ca. 2 liter varmepåvirket stein som ble fjernet 
under snitting. 

107 140 6 flat buete 
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2046 Kokegrop ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Svart kullag med noe silt sand og grus. 2: Gråhvit silt 
sand (utvasking). 3: Undergrunn. Brunoransj silt sand med noe små stein. 
Bunn av kokegrop: Strukturen er tydelig i plan og profil. I den vestre delen 
ser den ut til å være forstyrret av et mulig plogspor, ellers har gropa en 
godt bevart kull linse. Siden dette kun ser ut til å være bunnen av gropa ble 
det kun observert ca. 1 liter varmepåvirket stein under snitting (en del av 
steinene har vært så porøse at det kun er grus igjen). 

80 110 12 ujevn buete 

2066 Kokegrop oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun silt sand grus med noe kull. 2: Svart kullag. 3: 
Undergrunn. Lys gråhvit silt sand. 4: Undergrunn. Brunoransj silt sand. 
Bunn av kokegrop: Strukturen er tydelig i både plan og profil. Under 
snitting ble det kun fjernet omlag 2 liter varmepåvirket stein. Grunnen til 
denne beskjeden mengden varmepåvirket stein er trolig fordi vi kun har 
bunnen av gropa bevart, i tillegg til at mange av steinene tydelig har vært 
så porøse at de kun fremstår som grus. Mye kull bevart i den vestre delen 
av profilen. 

126 130 14 avrundet buete 

2089 Kokegrop 
kvadrati

sk 

Lagbeskrivelse: 1: Rødbrun humusholdig silt sand og grus (oppsmuldret 
stein). 2: Sort kullag. 3: Gråhvit silt sand og grus (utvasking). 4: 
Undergrunn. Rødbrun silt sand og grus. Kokegrop: Strukturen er tydelig i 
plan og profil. Lag 1 består i hoved sak av grus fra varmepåvirkede stein, 
under dette ligger en godt bevart kull linse. Det ble fjernet om lag 20 liter 
varmepåvirket stein under snittin.  

140 140 30 avrundet buete 

2110 Kokegrop 
kvadrati

sk 

Lagbeskrivelse: 1: Lys gråbrun silt sand grus. 2: Svart kullag. 3: Gråhvit silt 
sand. 4: Rødbrun silt sand grus. Bunn av kokegrop: Strukturen er tydelig 
avgrenset både i plan og profil. Strukturen har også et tydelig kullag rundt 
kanten i plan, det er også en tydelig kull linse i bunnen. Under snitting ble 
det fjernet ca. 3 liter varmepåvirket stein, ikke så uendelig siden dette er 
kun er bunnen av strukturen og flere av steinene ser ut til å ha smuldret 
opp og er nå grus. 

124 134 16 flat buete 
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2133 Kokegrop 
kvadrati

sk 

Lagbeskrivelse: 1: Brungrå humusholdig silt sand grus med noe stein. 2: 
Svart kullag. 3: Gråhvit silt sand (utvasking). 4: Undergrunn. Rødbrun silt 
sand. Kokegrop: Strukturen er tydelig i plan og profil. Lag 1 består i 
hovedsak av oppsprukket varmepåvirket stein (nå grus). Unner dette laget 
er det bevart en tydelig kullrand. Ble fjernet ca. 35 liter varmepåvirket 
stein under snitting. 

170 170 26 flat buete 

2157 Kokegrop ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Gråsvart kullag. 2: Gråbrun silt sand. 3: Mørkbrun 
humusholdig silt sand. 4: Undergrunn. Rødbrun silt sand grus og små stein. 
Bunn av kokegrop/ildsted: Strukturen er tydelig avgrenset i plan og noe 
uklar stedvis i profil. I toppen er det fortsatt bevart deler av en kull rand. 
Det ble fjernet om lag 0,2 liter varmepåvirket stein under snitting. 

45 64 14 ujevn buete 

2172 Kokegrop 
kvadrati

sk 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand grus med noe stein. 2: 
Svart kullag. 3: Undergrunn. Brungul silt sand. 4: Undergrunn. Rødbrun silt 
sand. Kokegrop: Strukturen er tydelig av grenset i plan og profil. Under 
snitting ble det fjernet om lag 30 liter varmepåvirket stein, disse lå i 
hovedsak nede i lag 1. Under dette laget lå det en godt bevart kull rand 
som var spesielt tykk i østlig retning. Strukturen ser ut til å vøre godt 
bevart siden den ligger så dypt. 

127 142 50 flat buete 

2209 Kokegrop ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Svart kullag. 2: Lys gråhvit silt sand. 3: Undergrunn. 
Gulbrun/lys gråbrun silt sand grus. Bunn av kokegrop/ildsted: Sør øst på 
lok B. Strukturen er tydelig i plan og profil. Under snitting ble det fjernet 
om lag 4 liter varmepåvirket stein. Strukturen ligger langt fra de øvrige 
strukturene på sør siden av sandbelte. 

60 70 13 ujevn buete 

2371 Kokegrop ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand. 2: Svart kullag. 3: 
Undergrunn. Rødbrun silt sand og grus. Mulig kokegrop: Ligger på lok A. 
Strukturen er forholdsvis tydelig i plan og profil. Under snitting ble det 
fjernet 65 liter hardpakka stein. I bunnen av strukturen var det bevart 
deler av en kull rand spesielt mot øst. 

110 120 60   ujevne 
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2383 Kokegrop ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand med noe kull. 2: 
Undergrunn. Rødbrun silt sand grus. Kokegrop: Lok A. Strukturen er noe 
uklar i både plan og profil (ser større ut i plan). Massene i gropa er veldig 
kompakte. Det ble fjernet om lag 20 liter varmepåvirket stein under 
snitting, det ble også observert noe kull, men det var ingen tydelig kull 
rand.  

138 162 28 ujevn buete 

2400 Ildsted oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun silt sand og grus. 2: Undergrunn. Mørk 
brunoransj hardpakka silt sand grus og stein. Mulig bunn av ildsted: NV på 
lok A. Strukturen er tidlig i plan men i profil er det nesten umulig å se den. 
Under snitting ble det fjernet om lag 1 liter varmepåvirket stein, disse lå 
stort sett på toppen av strukturen. Ble ikke tatt prøve av denne strukturen 
siden så liten del av den var bevart og avgrensingen var vanskelig. 

63 63 3 flat buete 

2411 Kokegrop oval 

Kokegrop: NV på lok A. Strukturen ble ikke tegnet i profil fordi hele 
strukturen ble omrota under av torving (se bilde 190) så det var ikke mulig 
å få frem en profil i løs massene. Det ble heller ikke tatt noe prøve. Det ble 
observert kull under snitting og det ble fjernet om lag 4 liter varmepåvirket 
stein. 

55 56 -  -   - 

2424 Ned-gravning ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk brun/svart humusholdig silt sand med noe kull. 2: 
Mørkbrun kullholdig silt sand. 3: Undergrunn. Rødbrun kompakt sand silt. 
Nedgravning med ukjent funksjon. Strukturen er noe diffus i plan og profil, 
men massene skiller seg fra undergrunnen vad at de er mye mer kompakt.  

60 64 29 ujevn skråe 

2437 Kokegrop oval 

Lagbeskrivelse: 1: Svart kullag med noe silt og sand. 2: Undergrunn. 
Rødbrun silt, sand, grus og små stein. Bunn av kokegrop: NV på lok A. 
Strukturen er klart avgrenset i plan og profil. Under snitting ble det fjernet 
ca. 1 liter varmepåvirket stein. Undergrunnen var veldig hardpakka. 

53 72 8 flat buete 

2452 Kokegrop ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk brun humusholdig silt, sand med noe kull. 2: 
Undergrunn. Brun oransj silt, sand, grus og stein. Bunn av kokegrop: 
Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil. Under snitting ble det kun 
observert varmepåvirkede steiner i overflaten. Gropa ser ut til å ha vært 
kvadratisk i utgangspunktet. 

90 100 4 flat buete 
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2474 Nedgravning oval 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk grå/svart humusholdig silt sand med noe. 2: 
Undergrunn. Rødbrun silt, sand og grus. Nedgravning med ukjent funksjon: 
Tydelig avgrenset i plan og profil. Ble ikke observert noe kull eller 
varmepåvirket stein i strukturen. Massene var veldig kompakte. 

87 106 20 flat buete 

2498 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Svart kullag med silt og sand. 2: Undergrunn. Rødbrun 
silt, sand, grus og stein. Stolpehull: Strukturen er tydelig avgrenset i plan 
og profil. Mulig skoningsstein mot vest. Forholdsvis mye kull. Stolpen er 
isolert og ikke del av en rekke. 

19 20 10 flat buete 

2507 Kokegrop oval 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk gråbrun humusholdig silt sand med noe kull. 2: 
Svart kullag. 3: Undergrunn. Rødbrun silt, sand, grus og stein. Bunn av 
kokegrop: Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil. Under snitting 
ble det fjernet om lag 2 liter varmepåvirket stein. 

113 183 8 flat buete 

2534 Stolpehull ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk brun/svart humusholdig silt sand. 2:Undergrunn. 
Brunlilla silt, sand, grus og små og store stein. Mulig stolpehull: strukturen 
er forholdsvis utydelig i plan og profil. Massene i selve strukturen er mer 
kompakt massene rundt. 

33 40 9 flat buete 

2548 Kokegrop ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Svart/mørk brun humusholdig silt, sand med mye kull og 
oppsprukket varmepåvirket stein. 2: Gråhvit silt, sand og grus (utvasking). 
3: Undergrunn. Brungrå silt, sand, grus og småstein. Bunn av kokegrop: 
Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil. Under snitting ble det 
observert varmepåvirket stein disse var så porøse at de gikk i oppløsning 
(ikke veid eller målt).  

50 56 7 flat buete 

2564 Kullflekk ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Brunrød humusholdig silt sand med kull flekker. 2: Svart 
kullag (dekker toppen og bunden samt nordre del). 3: Undergrunn. Mørk 
brunoransj silt, samd og grus. Kull flekk: Strukturen er forholdsvis tydelig i 
plan og profil. Ble ikke observert noen varmepåvirkede stein under 
snitting. 

63 106 24 flat ujevne 
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2581 Kokegrop ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk gråbrun humus holdig silt, sand med noe kull og 
store stein. 2: Svart kullag. 3Undergrunn. Mørk rødbrun silt, sand og grus. 
Kokegrop: Strukturen er tydelig avgrenset i både plan og profil. Det var 
mye varmepåvirket stein på overflaten av hele gropa og under snittin ble 
det fjernet om lag 15 liter varmepåvirket stein. Gropa har også en godt 
bevart kull rand i bunden. 

110 120 20 flat skråe 

2600 Kokegrop ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun/svart humusholdig silt, sand med noe kull. 2: 
Gråhvit silt, sand med mye små stein (utvasking). 3: Undergrunn. Rødbrun 
silt, sand med små stein. 4: undergrunn. Rødbrun silt, sand og grus. Bunn 
av kokegrop: strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil. Under snitting 
ble det fjernet om lag 2 liter stein, de fleste av dem fra toppen av 
strukturen.  

76 76 8 flat buete 

2614 Stolpehull rund 

Lagbeskrivelse 1: Gråbrun humusholdig silt sand med noe kull. 2: 
Beigebrun silt sand. 3: Undergrunn. Brunoransj silt sand. Mulig stolpehull: 
Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil. Stolpen ligger isolert å er 
ikke del av noe rekke. 

29  29 18 avrundet buete 

2624 Ildsted oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand med noe kull. 2: Svart 
kullag. 3: Gråhvit silt sand (utvasking). 4: Undergrunn. Brunoransj silt sand 
og grus. Ildsted/kokegrop: Ligger ca. midt på lok A. Strukturen er tydelig 
avgrenset i både plan og profil. Under snitting ble det fjernet om lag 2 liter 
varmepåvirket stein. 

64 65 11 avrundet buete 

2639 Kokegrop rund 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand. 2: Svart kullag. 3: Gråhvit 
silt sand (utvasking). 4: Undergrunn. Gråbrunoransj silt sand og grus. 
Kokegrop/ildsted: Ligger ca. midt på lok A. Strukturen er tydelig avgrenset i 
plan og profil. Under snitting ble det fjernet to varmepåvirkede stein ca. 
0,2 liter. I bunden av gropa ligger det en godt bevart kull linse, denne er 
også synlig i plan å går rundt hele strukturen i ytterkant. Lag 3 som er et 
uttaknings lag er forholdsvis tynt sannsynligvis fordi massene i 
undergrunnen er veldig kompakte. 

78 78 10 avrundet buete 
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2657 Ned-gravning ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Brunsvart humusholdig silt sand med noe kull. 2: 
Undergrunn. Brunoransj silt sand grus med noen vannrullet stein. 
Nedgravning/mulig ildsted: Befinner seg midt på lok A. Nedgravning med 
ukjent funksjon. Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil. 34 42 10 ujevn buete 

2670 Ildsted ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Brunsvart humusholdig silt sand med noe kull. 2: 
Undergrunn. Brunoransj silt sand grus og noen vannrulla små stein. 
Nedgravning/mulig ildsted/kokegrop: Nedgravning med ukjent funksjon, 
kun bunnen er bevart. Strukturen er klart avgrenset i plan og profil. 

24 50 8 ujevn ujevne 

2687 Kokegrop oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråsvart humusholdig silt sand med noe kull. 2: Gråhvit 
silt sand (utvasking). 3: Undergrunn. Brunoransj silt sand grus med noe 
små stein. Bunn av Kokegrop/ildsted: Strukturen er forholdsvis klart 
avgrenset i plan og profil. Under snitting ble det observert rester av 
varmepåvirkede steiner (ikke veid/målt). I bunnen av gropa var det en tynn 
kull linse bevart. 

45 56 9 ujevn buete 

2701 Kokegrop ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand med noe kull. 2: Svart 
kullag. 3: Undergrunn. Brun oransj silt sand grus med små stein. Bunn av 
kokegrop: Befinner seg øst på lok A. strukturen er klart avgrenset i plan og 
profil. Under snitting ble det observert om lag 0,2 liter varmepåvirket 
stein. 

77 80 8 flat buete 

2719 Kokegrop oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand med noe kull. 2: Svart 
kullag. 3: Gråhvit silt sand (utvasking). 4: Undergrunn. Brunoransj silt sand 
grus men noen små stein. Bunn av kokegrop: Befinner seg øst på lok B. 
Strukturen er klart av grenset i plan og profil. Under snitting ble det 
observert en del varmepåvirket stein men disse var gått så i oppløsning at 
de kun var grus. I bunnen av gropa var det bevart en tydelig kull linse 
denne var også synlig i plan der den omkranset hele strukturen. 

132 139 9 flat buete 
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2747 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk brunsvart humusholdig silt sand med noe kull. 2: 
Undergrunnen. Rødbrun silt sand grus med stein. Mulig stolpehull: 
Strukturen er noe diffus både i plan og profil, den er ikke del av den 
definert rekke men det finnes andre mulig stolper i område. 

45 49 12 avrundet buete 

2760 Stolpehull ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Brunsvart humusholdig silt sand. 2: Undergrunn. 
Rødbrun silt sand og grus. Mulig stolpehull: Befinner seg vest på felt A. 
Strukturen var noe diffus i både plan og profil, den er ikke del av en 
definert rekke, men det finnes andre stolper i samme område. 

20 21 16 flat buete 

2950 Kokegrop oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand. 2: Svart kullag. 3: Gråhvit 
silt sand (utvasking). 4:Undergrunn. Rødbrun silt sand grus med noe 
nevestore stein. Kokegrop: Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil. 
Under snitting ble det fjernet om lag 5 liter varmepåvirket stein. I bunnen 
av gropa var det en godt bevart kull rand. 

92 107 16 ujevn buete 

2965 Kullflekk ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Gråsvart humusholdig silt sand med en del kull (særlig i 
midten av strukturen). 2: Gråhvit silt sand og grus (utvasking). 3: 
Undergrunn. Rødbrun silt sand grus med noe småstein. Kullflekk: Kan være 
bunden av en kokegrop eller et ildsted. Strukturen er tydelig avgrenset i 
plan og profil og det ble observert omlag 0,2 liter varmepåvirket stein 
under snitting. 

35 50 6 flat buete 

2981 Kokegrop oval 

Lagbeskrivelse: 1: Svart kullag. 2: Grå silt sand (utvasking). 3: Undergrunn. 
Gråbrun silt sand grus med noen steiner. Bunn av kokegrop: Strukturen er 
tydelig avgrenset i plan og profil. Under snitting ble det observert om lag 2 
liter varmepåvirket stein. Kun kull randen som er bevart. 

38 42 4 ujevn buete 

2991 Nedgravning ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand med noe kull og brent 
leire. 2: Lys beige silt sand (utvasking?). 3: Undergrunn. Oransj brun silt 
sand grus. Nedgravning med ukjent funksjon: Strukturen er tydelig 
avgrenset i både plan og profil. Strukturen ser ut til å ha noen få 
varmepåvirkede stein i overflaten, det var også her det ble observert kull 
og brent leire. 

95 116 8 ujevn buete 

3008 Kullflekk oval 
Lagbeskrivelse: 1: Gråsvart humusholdig silt sand med noe kull. 2: 
Undergrunn. Gråbrun silt sand grus og stein. Kullflekk: strukturen er 
forholdsvis tydelig avgrenset i plan og profil men kun 2 cm er bevart.  

17 19 2 avrundet buete 



167,168, Lyngdal  Saksnr.2008/9027  

 

  

 47 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Anr. Struktur  
Form i 
flate 

Beskrivelse Bredd
e 

Lengde Dybde 
Bunn i 
profil 

Sider i 
profil 

3026 Nedgravning oval 

Lagbeskrivelse: 1: Grå humusholdig silt sand med noe kull. 2: Undergrunn. 
Brunrød silt sand grus med noe stein. Nedgravning med ukjent funksjon: 
Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil. Ble ikke observert 
varmepåvirket stein under snitting. 

60 75 6 flat buete 

3043 Kokegrop ujevn 

Lagbeskrivelse 1: Gråbrun humusholdig silt sand med noe kull. 2: Svart 
kullag. 3: Gråhvitt silt sand (utvasking). 4: Undergrunn. Brunrød silt sand 
grus med noe stein. Kokegrop: strukturen er tydelig avgrenset i plan og 
profil. Under snitting ble det fjernet om lag 4 liter varmepåvirket stein. I 
bunnen av strukturen var det en godt bevart kull linse. Strukturen var noe 
vanskelig å snitte grunnet den harde undergrunnen. 

80 170 22 ujevn buete 

3148 Kokegrop oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun/svart humusholdig silt sand med kull og 
varmepåvirkede stein. 2: Oransj silt sand. Kokegrop: Strukturen er tydelig 
avgrenset i plan og profil. Under snitting ble det fjernet om lag 2 liter 
varmepåvirkede stein, mange av steinen var så porøse at det kun var grus 
igjen av dem. I bunnen av gropa var det en godt bevart kull rand. 

93 103 12 ujevn buete 

3168 Stolpehull ujevn 
Lagbeskrivelse: 1: gråbrun humusholdig silt sand. 2: Undergrunn. Rødbrun 
silt sand stedvis veldig kompakt. Mulig stolpe: Strukturen er tydelig 
avgrenset i både plan og profil, virker noe omrotet. 

30 30 19 ujevn skråe 

3177 Stolpehull rund 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk gråbrun humusholdig silt sand med noe grus. 2: 
Undergrunn. Rødbrun silt sand. Bunn av stolpehull: Strukturen er tydelig 
avgrenset i plan og profil. Stolpen er ikke en del av en definert rekke, men 
det er flere stolper i området. 

34 34 9 avrundet buete 

3187 Stolpehull rund 

Lagbeskrivelse: 1: Lys grå humusholdig silt sand. 2: Gråbeige humusholdig 
silt sand med noe kull. 3: Undergrunn. Oransj/beige silt sand med noe 
grus. Stolpehull: Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil. Stolpen er 
ikke del av en definert rekke med det er flere stolper i område. 

26 26 12 avrundet rette 

3193 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand med noen vannrulla 
steiner. 2: Undergrunn. Oransj/beige silt sand med noe grus. Stolpehull: 
Strukturen er forholdsvis tydelig avgrenset i plan og profil. Stolpen er ikke 
del av en definert rekke med det er flere stolper i område. 

20 24 12 spiss ujevne 



167,168, Lyngdal  Saksnr.2008/9027  

 

  

 48 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Anr. Struktur  
Form i 
flate 

Beskrivelse Bredd
e 

Lengde Dybde 
Bunn i 
profil 

Sider i 
profil 

3210 Stolpehull ujevn 
Lagbeskrivelse: 1: Mørk gråbrun humusholdig silt sand. 2: Beigeoransje silt 
sand. Mulig rest av stolpe: Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil. 
Stolpen er ikke del av en definert rekke med det er flere stolper i område. 

16 19 2 flat buete 

3220 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk brungrå humusholdig silt sand med skonings stein. 
2: Undergrunn. Lys guloransj silt sand med noe grus. Stolpehull: Strukturen 
er tydelig avgrenset i plan og profil. Stolpen er ikke del av en definert rekke 
med det er flere stolper i område. Stolpen har to skoningsstein mot vest. 

30 24 26 avrundet skråe 

3229 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk gråbrun humusholdig silt sand. 2: Undergrunn. 
Rødoransj silt sand. Stolpehull: Strukturen er forholdsvis tydelig avgrenset i 
plan og profil. Stolpen er ikke del av en definert rekke med det er flere 
stolper i område. 

28 29 14 avrundet buete 

3238 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Beigebrun humusholdig silt sand. 2: Gråbrun 
humusholdig silt sand med noe kull. 3: Undergrunn. Rødoransj silt sand. 
Mulig stolpehull: Strukturen er forholdsvis tydelig avgrenset i plan og 
profil. Stolpen er ikke del av en definert rekke med det er flere stolper i 
område. 

48 70 10 flat buete 

3309 Ned-gravning ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk gråbrun humusholdig silt sand. 2: Rødbrun 
grovkornet sand. 3: Undergrunn. Brunoransj silt sand. Nedgravning med 
ukjent funksjon: Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil. Strukturen 
ble i utgangspunktet tolket som et mulig ildsted fordi den ligger inne i hus 
1, men det ble ikke observert noe trekull under snitting. Det ble riktig nok 
funnet to små varmepåvirket steiner i bunden av strukturen. 

47 69 6 ujevn ujevne 

3334 Stolpehull   

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun silt sand med noe grus. 2: Undergrunn. 
Brunoransj silt sand. Stolpehull: Ligger i det første stolpeparet fra sydlig 
retning i hus 1 i den vestlige stolperekken. Strukturen er tydelig avgrenset i 
plan og profil, men noe vanske å se i sterkt sol lys. 

48 65 40 avrundet buete 

3351 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Brunoransj humusholdig silt sand og grus. 2: 
Undergrunn. Rødoransj/brunoransj hardpakka silt sand. Stolpehull: Ligger i 
det første stolpeparet fra sydlig retning i hus 1 i den østlige stolperekken. 
Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil. 

46 60 29 ujevn buete 
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3366 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand og grus (mulig 
stolpeavtrykk). 2: Undergrunn Brun oransj silt sand. 3: Gråbrunoransj 
humusholdig silt sand. Stolpehull: Ligger i det andre stolpeparet fra sydlig 
retning i hus 1 i den østlige stolperekken. Strukturen er tydelig avgrenset i 
plan og profil.  

48 63 22 ujevn buete 

3401 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Mørkgråbrun humusholdig silt sand (stolpeavtrykk). 2: 
Brunoransj silt sand. 3: Undergrunn. Lys beige/brun oransj silt sand. 4: Kull 
holdig strupe. 5: Brunoransj silt sand. Stolpehull: Ligger i det andre 
stolpeparet fra sydlig retning i hus 1 i den vestlige stolperekken. Strukturen 
er tydelig avgrenset i plan og profil.  

45 70 32 ujevn buete 

3417 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand. 2: Mørk gråbrun silt sand 
med noe kull flekker. 3: Undergrunn. Brunbeige silt sand. Stolpehull: Ligger 
i det tredje stolpe paret fra sydlig retning i hus 1 i den vestlige 
stolperekken. Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil.  

60 82 34 ujevn buete 

3436 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Brunoransje/gråbrun humusholdig silt sand. 2: 
Undergrunn. Rødbrun silt sand. 3: Undergrunn. Gulbrun silt sand. 4: Mørk 
gråbrun humusholdig silt sand (stolpeavtrykk). Stolpehull: Ligger i det 
fjerde stolpe paret fra sydlig retning i hus 1 i den vestlige stolperekken. 
Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil.  

61 67 30 avrundet buete 

3454 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand. 2: Undergrunn. Rødbrun 
silt sand og grus. Stolpehull: Ligger i det fjerde stolpeparet fra sydlig 
retning i hus 1 i den østlige stolperekken. Strukturen er forholdsvis tydelig 
avgrenset i plan og profil. 

41 42 18 avrundet buete 

3470 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk gråbrun humusholdig silt sand med oransje spetter 
(stolpeavtrykk). 2: Undergrunn. Brunoransj silt sand. 3: Rødbrungrå 
humusholdig silt sand (nedraste masser fra fjerning av stolpe). Stolpehull: 
Ligger i det tredje stolpeparet fra sydlig retning i hus 1 i den østlige 
stolperekken. Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil.  

57 82 26 avrundet buete 
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3507 Ned-gravning ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Lys beige silt sand med noe kull. 2: Svart kullag. 3: 
Gråhvit silt sand (utvasking). 4: Undergrunn. Brunoransj silt sand med noe 
grus. 5: Undergrunn. Lys gråbeige silt sand. Nedgravning med ukjent 
funksjon: Strukturen er forholdsvis tydelig avgrenset i både plan og profil. I 
lag 2 ser vi i profilen to steiner disse er varmepåvirket. 

60 99 19 ujevn buete 

3553 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand (stolpeavtrykk). 2: 
Undergrunn. Brunoransj silt sand. 3: Brunoransj grå humusholdig silt sand 
(nedraste masser fra fjerning av stolpe). Stolpehull: Ligger i det femte 
stolpeparet fra sydlig retning i hus 1 i den vestlige stolperekken. Strukturen 
er forholdsvis tydelig avgrenset i plan og profil.  

40 52 30 ujevn buete 

3568 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand (stolpeavtrykk). 2: Lys 
gråbrun humusholdig silt sand (stolpe nedgravning). 3: Undergrunn. 
Brunbeige silt sand med noe grus. Stolpehull: Ligger i det femte stolpe 
paret fra sydlig retning i hus 1 i den østlige stolperekken. Strukturen er 
tydelig avgrenset i plan og profil.  

30 40 38 flat skråe 

3579 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand. 2: Undergrunn. 
Oransjbrun silt sand. 3: Undergrunn. Gulbrun silt sand. Stolpehull: 
Strukturen er forholdsvis tydelig avgrenset i plan og profil noe diffus i plan. 
Ligger rett nord for hus 1 og kan muligens være en del av dette.  

22 32 31 flat rette 

3588 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand og grus. 2: Undergrunn. 
Brungrå/beigebrun silt sand. Mulig stolpehull: Strukturen er forholdsvis 
tydelig i plan og profil. stolpen ligger nord for hus 1 og kan ha tilknytning til 
det. 

18 40 20 ujevn ujevne 
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3611 Ildsted ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun Humusholdig silt sand. 2: Mørk gråbrun 
humusholdig silt sand. 3: Svart kullag. 4: Gråhvit silt sand (utvasking). 5: 
Undergrunn. Brunoransj silt sand. Ildsted/åre: Den befinner seg mot øst i 
nordre del av hus 1 mellom stolperekke 4 og 5 fra sør. Strukturen er tydelig 
avgrenset i både plan og profil. Ildstedet har dessverre blitt forstyrret av 
pløying og ikke minst av torving, dette ser man tydelig siden flere av 
steinene som er syndelige i plan tydelig har flyttet på seg å ligger oppå et 
tynt matjords lag (lag 2). Dette har medført at det er lite masser bevart fra 
den opprinnelige strukturen. Under frem rensingen ble det funnet en bit 
keramikk (F 3735) med noe bånd dekor. Dekoren og den fine magringen 
tyder på at den stammer fra YRO/FVT i følge Christian Rødsrud (ut i fra 
bilder). Under snitting av strukturen ble det fjernet om lag o,5 liter 
varmepåvirket stein. Det ble også samlet inn noe kull da strukturen viste 
seg å være forholdsvis grunn. Det ble i tillegg tatt ut både kull og makro fra 
profilen. 

136 180 10 avrundet buete 

3657 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand med noe kull. 2: 
Undergrunn. Rødbrun silt sand grus. Stolpehull: Strukturen er tydelig 
avgrenset i plan og profil. Stolpen er del av en mulig rekke som går langs 
den østre feltavgrensingen på lok A. 

30 30 15 avrundet buete 

3669 Stolpehull ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand og grus med noe kull og 
leire. 2: Undergrunn. Rødbrun silt sand med noe grus. Stolpehull: 
Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil. Stolpen er del av en mulig 
rekke som går langs den østre feltavgrensingen på lok A. 

42 52 11 ujevn buete 

3679 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand med noe kull og brent 
leire. 2: Undergrunn. Rødbrun silt sand. Stolpehull: Strukturen er tydelig 
avgrenset i plan og profil. Stolpen er del av en mulig rekke som går langs 
den østre feltavgrensingen på lok A. 

32 35 10 avrundet buete 

3689 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand. 2: Undergrunn. Rødbrun 
silt sand og grus. Stolpehull: Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil. 
Stolpen er del av en mulig rekke som går langs den østre feltavgrensingen 
på lok A. 

26 30 8 avrundet buete 
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3698 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Brunsvart humusholdig silt sand. 2: Undergrunn. 
Rødoransj silt sand grus og stein. Stolpehull: Strukturen er tydelig 
avgrenset i plan og profil. Stolpen er del av en mulig rekke som går langs 
den østre feltavgrensingen på lok A. 

30 30 10 avrundet buete 

3708 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk brun humusholdig silt sand med noe kull. 2: 
Gråbeige silt sand. 3: Undergrunn. Brunoransj silt sand grus med noe stein. 
Mulig stolpehull: Strukturen er forholdsvis tydelig avgrenset i plan og 
profil. Stolpen er ikke del av en definert rekke. 

30 34 6 ujevn ujevne 

3719 Stolpehull ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk gråbrun humusholdig silt sand med noe kull. 2: 
Undergrunn. Rødbrun silt sand grus. Mulig stolpehull. Strukturen er 
forholdsvis utflytende i plan men er tydeligere av grenset i profil. Den 
mulige stolpen ligger isolert og er ikke del av en definert rekke. 

45 45 16 avrundet buete 

3736 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand. 2: Undergrunn. 
Brunoransj silt sand. Bunn av stolpehull: Strukturen er tydelig avgrenset i 
plan og profil. Ligger sør for hus 1 og kan muligens være en del av dette.  

30 33 4 ujevn buete 

3746 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand og grus. 2: Undergrunn. 
Brunoransj silt sand med noe grus. Mulig stolpehull. Stolpen er forholdsvis 
utydelig i både plan og profil. Ligger rett nord for hus 1 og kan muligens 
være en del av dette.  

26 32 9 flat rette 

3850 Ildsted ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Svart kullag med silt sand og humus. 2: Grå silt sand 
(utvasking). Bunn av ildsted/kokegrop: Ligger NØ på lok B. Strukturen er 
tydelig avgrenset mot undergrunnen. Under snitting ble det fjernet 0,1 
liter varmepåvirket stein. 

33 48 5 ujevn buete 

3863 Kokegrop oval 

Lagbeskrivelse: 1: Brun oransj humusholdig silt sand med noe kull. 2: Svart 
kullag. 3: Gråhvitt silt sand (utvasking). 4: Undergrunn. Beigeoransj silt 
sand og grus. Bunn av kokegrop: NØ på lok B. Strukturen er tydelig 
avgrenset i plan og profil. Under snitting ble det fjernet ca. 0,1 liter 
varmepåvirket stein i tillegg var det rester av flere stein som var gått helt i 
oppløsning. I bunden av gropa lå det en godt bevart kull linse. 

76 83 10 ujevn buete 
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3881 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Brunoransj silt sand og grus (mulig stolpeavtrykk). 2: 
Mørk gråbrun humusholdig silt sand med noe kull. 3: Gråbrun 
humusholdig silt sand med noe kull. 4: Undergrunn. Brunoransj silt sand og 
grus. Mulig stolpehull: Strukturen er forholdsvis tydelig avgrenset i plan og 
profil, men mot vest virker den noe omrotet. Den mulige stolpen ligger rett 
nord for hus 1, den er ikke en del av en definert rekke men det ligger flere 
mulige stolper i området. Strukturen har også klare likhetstrek med 
stolpehullene i hus 1 i plan. 

50 66 20 flat skråe 

3892 Ned-gravning oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand. 2: Mørk gråbrun silt 
sand. 3: Undergrunn. Oransj silt sand (jernholdig). 4: Undergrunn. 
Brunoransj silt sand og grus. Nedgravning: med ukjent funksjon, ligger 
nord for hus 1. Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil. Strukturen 
ligger kun få cm unna nedgravningen A3904.  

80 82 34 avrundet buete 

3904 Ned-gravning oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand og grus. 2: Undergrunn. 
Brunoransj silt sand og grus. Nedgravning: med ukjent funksjon, ligger 
nord for hus 1. Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil. Strukturen 
ligger kun få cm unna nedgravning A3892. 

28 30 13 ujevn buete 

3913 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Beigebrun humusholdig silt sand. 2: Undergrunn. 
Beigeoransj silt sand. Bunn av stolpehull: Strukturen er forholdsvis tydelig 
avgrenset i plan og profil. Stolpen ligger NØ for hus 1 og kan ha tilknytning 
til dette, men er ikke del av noe definert rekke. 

39 40 13 avrundet buete 

3924 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Beigebrun humusholdig silt sand. 2: Undergrunn. 
Beigeoransj silt sand og grus. Bunn av stolpehull: Strukturen er forholdsvis 
tydelig avgrenset i plan og profil. Stolpen ligger NØ for hus 1 og kan ha 
tilknytning til dette, men er ikke del av en definert rekke. 

30 36 15 avrundet buete 

3934 Ildsted oval 

Lagbeskrivelse: 1: Svart kullag med noe silt sand og humus holdige masser. 
2: gråhvit silt sand (utvasking). 3: Undergrunn. Beigebrun silt sand. Bunn av 
ildsted/kokegrop: NØ for hus 1 på lok B. Strukturen er tydelig avgrenset i 
plan og profil. Under snitting ble det ikke observert noen varmepåvirkede 
stein. 

46 50 10 avrundet buete 
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3945 Ildsted oval 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk gråbrun humusholdig silt sand. 2: Svart kullag. 3: 
Rødbrun/mørk gråbrun humusholdig silt sand. 4: Lys gråhvit silt sand. 5: 
Undergrunn. Hvitoransj/rødoransj silt sand. Ildsted: NØ for hus 1, lok B. 
Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil. Massene består i hovedsak 
av humusholdig silt sand, mellom dette hoved laget (lag1) og kull linsen 
(lag2) ligger det et noe omrotet lag (lag4). Mot N er strukturen forstyrret 
av noe som ser ut til å være en dyregang. Under kullranden er det et lyst 
utvaskingslag. Under snitting ble det observert om lag 0,1 liter 
varmepåvirket stein. 

71 80 22 avrundet buete 

3959 Ildsted ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Svart humusholdig silt sand og kull. 2: Undergrunn. 
Rødbrun silt sand grus. Bunn av ildsted: Strukturen ligger innerst i den 
nordligste utvidelses av sjakta på lok B. Strukturen er tydelig avgrenset i 
plan og profil og består i hovedsak av et solid trekullag. I plan var det mulig 
å se konturene etter kubbene har ligget under brenning (risset inn på 
plantegning).  

56 71 5 flat buete 

4475 Ned-gravning oval 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand. 2: Undergrunn. Beige silt 
sand. 3: Undergrunn. Oransjbrun silt sand grus. Nedgravning: Struktur med 
ukjent funksjon, den er tydelig avgrenset i plan og profil. 

127 138 39 ujevn buete 

4488 Ned-gravning ujevn 

Lagbeskrivelse: 1: Gråbrun humusholdig silt sand. 2: Lys gråbrun 
humusholdig silt sand. 3: Lys beige silt sand grus. 4: Undergrunn. 
Brunoransj silt sand. 5: Undergrunn. Rødbrun silt sand grus. Nedgravning: 
Struktur med ukjent funksjon. Strukturen er noe uklar i plan ellers tydelig 
avgrenset. Noe vanskelig å skille lag 1 og 2 i profilen. 

85 140 26 flat ujevne 

4503 Kokegrop oval 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk gråbrun humusholdig silt sand. 2: Undergrunn. 
Brunoransj silt sand og grus. Kokegrop/ildsted: Ø på lok B. Strukturen er 
tydelig avgrenset i plan og profil. Under snitting ble det fjernet om lag 3 
liter varmepåvirket stein, strukturen har ikke kull rand. 

63 67 21 avrundet skråe 

4515 Stolpehull oval 

Lagbeskrivelse: 1: Mørk gråbrun humusholdig silt sand. 2: Undergrunn. 
Oransjbrun silt sand og grus. Stolpehull: Stolpen ligger på øst siden av hus 
1 og kan muligens stamme fra et inngangs parti. Strukturen er tydelig 
avgrenset i plan og profil. 

23 27 8 avrundet buete 
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4554 Ildsted oval 

Lagbeskrivelse: 1: Rødbrun humusholdig silt sand noe kull. 2: Gråhvit silt 
sand (utvasking). 3: Undergrunn. Beigebrun silt sand. Mulig bunn av 
ildsted: Strukturen er tydelig avgrenset i plan og profil. Ser ikke ut til at noe 
av strukturen er bevart, kun de varmepåvirkede massene under igjen. 

56 82 12 ujevn buete 

 



14.2 TILVEKSTTEKST, C59638/1-10 
C59638/1-10 
Boplassfunn fra jernalder fra BERGESLETTA, av BERGE ØVRE/BERGE YTRE 

(167,168), LYNGDAL K., VEST-AGDER.  

Funnomstendighet: I forbindelse med ny reguleringsplan for Bergesletta i Lyngdal 

kommune, Vest-Agder fylke utførte Kulturhistorisk museum en utgravning av ID115762 

høsten 2014. Det ble flateavdekket drøye 12173 m², fordelt på to felt (A og B). Til 

sammen ble det påtruffet 132 strukturer som omfattet bosetningsspor, hvorav 45 

stolpehull, 38 kokegroper, 28 nedgravninger med ukjent funksjon, 14 ildsteder og 7 

kullflekker. Det ble skilt ut ett, tre-skipet langhus med ildsted på felt B, og et mulig to-

skipet langhus eller gjerde på felt A. 21 kullprøver har gjennomgått enkel 

vedartsanalysert ved Moesgård museum (2015), og alle er radiologisk datert ved The 

Ångström Laboratory, Uppsala (2015). Seks makroprøver er analysert ved Natur og 

Kultur (2014), København, men disse ble påvist å være tomme foruten kull. 

Analyseresultat er vedlagt utgravningsrapport (Melgaard 2017). Alle analyserte prøver er 

forbrukt ved analyse.  

 

1) Bukskår av leirkar dekorert med to, parallelle, horisontale furer. Skåret består av svart, 

finmagret gods. Stl: 2 cm, stb: 1,4 cm og stt: 0,4 cm. Vekt: 2,95 g. Fra ildsted A3611 

knyttet til hus 1, felt B. 

2) To bukskår fra trolig et leirkar av gråbrun, mellomgrovt gods. Stl: 1,8 cm, stb: 1,5 cm, 

stt: 0,6 cm. Vekt: 2 g. Fra stolpehull A3588, felt B. 

3) Bukskår fra et leirkar av rødbrunt, finmagret gods. Stl: 1,5 cm, stb: 1,1 cm, stt: 0,3 cm. 

Vekt: 0,9 g. Fra stolpehull A3679, Felt A. 

4) Avskalet bukskår fra et leirkar av mørk gråbrunt, finmagret gods. Stl: 1,4 cm, stb: 1,1 

cm, stt: 0,4 cm. Vekt: 1,1 g. Fra stolpehull A3568 knyttet takbærende stolpe hus 1, Felt B. 

5) Liten bit sintret/brent leire. Stl: 1,3 cm, stb: 1,2 cm, stt: 0,7 cm. Vekt: 0,9 g. Fra 

nedgravning A3309, felt B. 

6) Liten bit brent leire. Stl: 1,4 cm, stb: 1,1 cm, stt: 0,8 cm. Vekt: 0,9 g. Fra stolpehull 

A3689, felt A. 

7) To fragment av bein, brent. Vekt: 1,05 g. Fra nedgravning A1410, felt B. 

8) Fragment bein, brent. Vekt: 0,2 g. Fra kokegrop A2437, felt A. 

9) 79 prøver, kull, hvorav 18 er enkel vedartbestemt og radiologisk datert: 

P2386 fra kokegrop A1530: 10 stk. vedartbestemt til 1 furu, 3 frukttre, 6 eik. Frukttre er 

radiologisk datert: 1670±33 BP, 340-420 calAD (Ua-50655).  

P3330 fra kokegrop A2089: 10 stk. vedartbestemt til eik som er radiologisk datert: 

1649±32 BP, 340-430 calAD (Ua-50660).  

P3390 fra kokegrop A2133: 10 stk. vedartbestemt til eik som er radiologisk datert: 

1723±32 BP, 250-390 calAD (Ua-50663).  

P3604 fra kokegrop A2383: 10 stk. vedartbestemt til or som er radiologisk datert: 

2928±32 BP, 1210-1050 calBC (Ua-50664).  

P3607 fra kokegrop A2507: 10 stk. vedartbestemt til 3 or, 1 bjørk, 2 frukttre og 4 eik. Eik 

er radiologisk datert: 1560±32 BP, 430-550 calAD (Ua-50661).  

P3647 fra ildsted A3611 knyttet hus 1: 10 stk. vedartbestemt til 7 or og 3 hassel. Hassel 

er radiologisk datert: 1647±32 BP, 345-435 calAD (Ua-50656).  

P3770 fra kokegrop A2719: 10 stk. vedartbestemt til or som er radiologisk datert: 

1998±31 BP, 40 calBC-50 calAD (Ua-50659).  

P4525 fra ildsted A1603: 10 stk. vedartbestemt til 9 or, 1 bjørk. Or er radiologisk datert: 

1992±32 BP, 40 calBC-55 calAD (Ua-50658).  
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P4530 fra ildsted A1589: 10 stk. vedartbestemt til 7 bjørk, 2 or, 1 hassel. Hassel er 

radiologisk datert: 2052±32 BP, 110 calBC-calAD (Ua-5062).  

P4625 fra nedgravning A3309: 10 stk. vedartbestemt til 3 bjørk, 7 or. Bjørk er radiologisk 

datert: 1087±32 BP, 895-995 calAD (Ua-50669).  

P4687 fra kokegrop A3043: 10 stk. vedartbestemt til 8 bjørk, 2 eik. Bjørk er radiologisk 

datert: 1581±30 BP, 430-540 calAD (Ua-50657).  

P4690 fra nedgravning A3148: 10 stk. vedartbestemt til bjørk som er radiologisk datert: 

1707±33 BP, 250-390 calAD (Ua-50665).  

P200037 fra stolpehull A3553 knyttet takbærende stolpe i hus 1: 10 stk. vedartbestemt til 

9 bjørk, 1 hassel. Bjørk er radiologisk datert: 1677±33 BP, 330-420 calAD (Ua-50675).  

P200039 fra stolpehull A3401 knyttet takbærende stolpe i hus 1: 10 stk. vedartbestemt til 

4 bjørk, 2 eik, 2 hassel, 1 hassel/or. Hassel er radiologisk datert: 1738±32 BP, 250-340 

calAD (Ua-50670).  

P200041 fra stolpehull A3568 knyttet takbærende stolpe i hus 1: 10 stk. vedartbestemt til 

3 bjørk, 1 or, 5 eik, 1 hassel. Hassel er radiologisk datert: 1656±33 BP, 345-430 calAD 

(Ua-50672).  

P200043 fra stolpehull A3454 knyttet takbærende stolpe i hus 1: 10 stk. vedartbestemt til 

2 bjørk, 6 eik, 2 hassel. Hassel er radiologisk datert: 1768±46 BP, 180-350 calAD (Ua-

50674).  

P200045 fra stolpehull A3351 knyttet takbærende stolpe i hus 1: 10 stk. vedartbestemt til 

3 or, 2 bjørk, 6 eik, 55 hassel/or. Hassel/or er radiologisk datert: 2172±97 BP, 370-150 

calBC (Ua-50671).  

P200047 fra stolpehull A3470 knyttet takbærende stolpe i hus 1: 10 stk. vedartbestemt til 

3 or, 3 bjørk, 1 eik, 2 hassel, 1 frukttre, 1 hasselnøttskall. Hasselnøttskall er radiologisk 

datert: 2048±33 BP, 110-10 calBC (Ua-50673). 

10) 24 prøver, makro, hvorav 6 er analysert, men påvist å være tomme foruten kull. Kull 

fra 3 av prøvene er enkelt vedartbestemt og radiologisk datert:  

P3503 fra stolpehull A3351 knyttet takbærende stolpe i hus 1.  

P3533 fra stolpehull A3470 knyttet takbærende stolpe i hus 1.  

P3534 fra stolpehull A3401 knyttet takbærende stolpe i hus 1.  

P3544 fra stolpehull A3454 knyttet takbærende stolpe i hus 1.  

P3653 fra stolpehull A2614 knyttet gjerde eller takbærende stolpe på felt A: 10 stk. 

vedartbestemt til 1 bjørk, 9 hassel. Hassel er radiologisk datert: 1981±33 BP, 40-10 

calBC (Ua-50666).  

P4550 fra stolpehull A3568 knyttet takbærende stolpe i hus 1.  

P4573 fra stolpehull A3553 knyttet takbærende stolpe i hus 1.  

P4581 fra stolpehull A3588: 10 stk. vedartbestemt til 4 or, 1 bjørk, 5 eik. Or er 

radiologisk datert: 1638±32 BP, 350-530 calAD (Ua-50668).  

P4643 fra stolpehull A3669 knyttet gjerde eller takbærende stolpe på felt A: 10 stk. 

vedartbestemt til 1 bjørk, 9 hassel. Hassel er radiologisk datert: 2145±30 BP, 350-110 

calBC (Ua-50667). 

 

Orienteringsoppgave: Utgravningen omfattet to felt (A og B) beliggende på en, stor 

gressbevokst slette umiddelbart Ø for tettbebyggelsen i Lyngdal sentrum. Felt A var 

avgrenset av et bekkefar mot Ø, nærmest Batteriveien Sør i N, og et næringsbygg i V. 

Felt B var avgrenset av Stasjonsgata i V og et næringsbygg i N-NV.  

Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6445468, Ø: 0386520.  

LokalitetsID: 115762.  
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Litteratur: Melgaard, H.M.S., 2017: Rapport arkeologisk utgravning. Bosetning. Øvre 

Berge og Ytre Berge 167, 168, Lyngdal, Vest-Agder. KHMs arkiv.   



14.3 PRØVER 

14.3.1 KULLPRØVER, C59638/9 

Pnr Anr 
Strukturtype Vekt 

gram 
Uppsala 
labbnr. 

Vedart C14-datering 
BP 

Kalibrert datering, 
1 sigma 

1073 634 Kokegrop 23,2 - - - - 

1668 201 Kokegrop 6,4 - - - - 

1856 1279 Kokegrop 5,2 - - - - 

1888 1316 Kokegrop 4,3 - - - - 

1920 1336 Kullflekk 1,8 - - - - 

1923 1902 Kullflekk 0,7 - - - - 

1932 1465 Ildsted 2,6 - - - - 

1935 1450 Kokegrop 9,6 - - - - 

2231 1502 Kokegrop 4,7 - - - - 

2234 1636 Ildsted 6,8 - - - - 

2386 1530 Kokegrop 6,5 Ua-50655  10 stk. = 1 furu, 3 frukttre, 6 eik. Frukttre datert.  1670±33  340-420 e.Kr. 

2392 1649 Ildsted 8,2 - - - - 

2494 1552 Kokegrop 3,6 - - - - 

3138 893 Kokegrop 5 - - - - 

3144 2110 Kokegrop 9,4 - - - - 

3147 1674 Kokegrop 11 - - - - 

3308 1977 Kokegrop 17,6 - - - - 

3326 2157 Kullflekk 4,2     

3330 2089 Kokegrop 16,6 Ua-50660  10 stk. = Eik  1649±32  340-430 e.Kr. 

3333 2209 Kok/Ild 23,3 - - - - 

3390 2133 Kokegrop 15,3 Ua-50663  10 stk. = Eik  1723±32  250-390 e.Kr. 

3394 2046 Kokegrop 11,5 - - - - 

3397 2066 Kokegrop 13 - - - - 

3400 2172 Kokegrop 9,7 - - - - 

3492 2025 Kokegrop 9,7 - - - - 

3495 2008 Ildsted 11,8 - - - - 

3601 2437 Kokegrop 5,5 - - - - 
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Pnr Anr 
Strukturtype Vekt 

gram 
Uppsala 
labbnr. 

Vedart C14-datering 
BP 

Kalibrert datering, 
1 sigma 

3604 2383 Kokegrop 2,5 Ua-50664 10 stk. = Or 2928±32 1210-1050 f.Kr. 

3607 2507 Kokegrop 12,3 Ua-50661 10 stk. = 3 or, 1 bjørk, 2 frukttre og 4 eik. Eik datert. 1560±32 430-550 e.Kr. 

3640 2452 Kokegrop 4,2 - - - - 

3643 2548 Kokegrop 3 - - - - 

3647 3611 Ildsted 10,3 Ua-50656  10 stk. = 7 or, 3 hassel. Hassel datert.  1647±32  345-435 e.Kr. 

3650 2424 Nedgravning  - - - - 

3656 2687 Kokegrop 1,5 - - - - 

3734 2639 Kokegrop 9,1 - - - - 

3759 2701 Kokegrop 6,8 - - - - 

3770 2719 Kokegrop 18,6 g Ua-50659  10 stk. = Or  1998±31  40 f.Kr.-50 e.Kr. 

4525 1603 Ildsted 22,2 Ua-50658 10 stk. = 9 or, 1 bjørk. Or datert. 1992±32 40 f.Kr.-55 e.Kr. 

4530 1589 Kok/Ild 22,6 Ua-50662  10 stk. = 7 bjørk, 2 or, 1 hassel. Hassel datert.  2052±32  110 f.Kr.- e.Kr. 

4533 1764 Kokegrop 2,1 - - - - 

4544 3945 Ildsted 11,7 - - - - 

4553 3959 Ildsted 12,8 - - - - 

4576 3934 Ildsted 5,3 - - - - 

4587 3850 Ildsted 1,2     

4602 4503 Kokegrop 1,9 - - - - 

4625 3309 Nedgravning  Ua-50669 10 stk. = 3 bjørk, 7 or. Hassel datert. Bjørk datert. 1087±32 895-995 e.Kr. 

4628 4554 Ildsted 3,5 - - - - 

4637 2581 Kokegrop 8,1 - - - - 

4640 2657 Nedgravning 1,8 - - - - 

4646 2624 Kok/Ild 10,6 - - - - 

4655 2950 Kokegrop 4,3 - - - - 

4661 3026 Nedgravning 1,5 - - - - 

4664 2981 Kokegrop 9 - - - - 

4669 2600 Kokegrop 12,1 - - - - 

4672 3008 Kullflekk 0,01 - - - - 

4675 2965 Kokegrop 2,9 - - - - 

4687 3043 Kokegrop 14,9 Ua-50657  10 stk.= 8 bjørk, 2 eik. Bjørk datert.  1581±30  430-540 e.Kr. 

4690 3148 Kokegrop 8 Ua-50665  10 stk. = Bjørk  1707±33  250-390 e.Kr. 

200037 3553 Stolpehull 5,9 Ua-50675  10 stk. = 9 bjørk, 1 hassel. Bjørk datert.  1677±33  330-420 e.Kr. 
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Pnr Anr 
Strukturtype Vekt 

gram 
Uppsala 
labbnr. 

Vedart C14-datering 
BP 

Kalibrert datering, 
1 sigma 

200039 3401 Stolpehull 0,5 Ua-50670  10 stk. = 4 bjørk, 2 eik, 2 hassel, 1 hassel/or. Hassel datert.  1738±32  250-340 e.Kr. 

200041 3568 Stolpehull 5,9 Ua-50672  10 stk. = 3 bjørk, 1 or, 5 eik, 1 hassel. Hassel datert.  1656±33  345-430 e.Kr. 

200043 3454 Stolpehull 2,4 Ua-50674  10 stk. = 2 bjørk, 6 eik, 2 hassel. Hassel datert.  1768±46  180-350 e.Kr. 

200045 3351 Stolpehull 0,2 Ua-50671  10 stk. = 3 or, 2 bjørk, 6 eik, 55 hassel/or. Hassel/or datert.  2172±97  370-150 f.Kr. 

200047 3470 
Stolpehull 0,7 Ua-50673  10 stk. = 3 or, 3 bjørk, 1 eik, 2 hassel, 1 frukttre, 1 

hasselnøttskalll. Hasselnøttskall datert. 
 2048±33  110 f.Kr.-10 e.Kr. 

200049 3689 Stolpehull 3,4 - - - - 

200051 3579 Stolpehull 0,3 - - - - 

200053 3436 Stolpehull 0,5 - - - - 

200055 3366 Stolpehull 0,6 - - - - 

200057 3334 Stolpehull 0,1 - - - - 

200059 3417 Stolpehull 0,3 - - - - 

200061 3746 Stolpehull 0,01 - - - - 

200063 3698 Stolpehull 3,4 - - - - 

200065 3679 Stolpehull 0,6 - - - - 

200067 3736 Stolpehull 0,1 - - - - 

200081 3892 Nedgravning 0,8 - - - - 

200083 3904 Nedgravning 1 - - - - 

200085 3611 Ildsted 2,3 - - - - 

200087 2564 Kullflekk 0,01 - - - - 

200089 3881 Stolpehull 0,9 - - - - 
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14.3.2 MAKROFOSSILPRØVER, C59638/10 

Anr. Prøve-nr Strukturtype 
Volum 
(liter) 

Vekt 
(gram)  

Analysert 
Uppsala labnr. C14-

datering BP 
Kalibrert 

C14-datering 

A571 1126 Nedgravning - - Kassert - - - 

A957 1501 Stolpehull - - Kassert - - - 

A514 1529 Nedgravning - - Kassert - - - 

A269 1671 Nedgravning - - Kassert - - - 

A228 1803 Nedgravning - - Kassert - - - 

A733 1848 Stolpehull - - Kassert - - - 

A1806 1853 Nedgravning - - Kassert - - - 

A1383 1901 Nedgravning - - Kassert - - - 

A1437 1917 Nedgravning - - Kassert - - - 

A1477 2228 Stolpehull - - Kassert - - - 

A251 2361 Nedgravning - - Kassert - - - 

A341 2364 Nedgravning - - Kassert - - - 

A686 2746 Stolpehull - - Kassert - - - 

A925 3024 Nedgravning - - Kassert - - - 

A664 3021 Nedgravning - - Kassert - - - 

A1057 3135 Nedgravning - - Kassert - - - 

A537 3141 Stolpehull - - Kassert - - - 

A3366 3385 Stolpehull 3,2 0,2 - - - - 

A3334 3498 Stolpehull 4,2 1,5 - - - - 

A3351 3503 Stolpehull 3,5 0,7 Påvist tom. Forbrukt ved analyse - - - 

A1995 3506 Stolpehull - - Kassert - - - 

A3470 3533 Stolpehull 3,8 1,1 Påvist tom. Forbrukt ved analyse - - - 

A3401 3534 Stolpehull 3,1 0,7 Påvist tom. Forbrukt ved analyse - - - 

A3436 3538 Stolpehull 3,5 0,2 - - - - 

A3454 3544 Stolpehull 3,2 0,9 Påvist tom. Forbrukt ved analyse - - - 

A3417 3545 Stolpehull 2,7 0,2 - - - - 

A3507 3548 Nedgravning - - Kassert - - - 

A3611 3646 Ildsted  1,4 - - - - 
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Anr. Prøve-nr Strukturtype 
Volum 
(liter) 

Vekt 
(gram)  

Analysert 
Uppsala labnr. C14-

datering BP 
Kalibrert 

C14-datering 

A2614 3653 Stolpehull   0,4  10 stk. = 1 bjørk, 9 hassel. Hassel datert. Ua-50666 1981±33 40-10 f.Kr. 

A2498 3731 Stolpehull - - Kassert - - - 

A2747 3767 Stolpehull - - Kassert - - - 

A2534 3764 Stolpehull - - Kassert - - - 

A2474 3756 Nedgravning - - Kassert - - - 

A3689 3773 Stolpehull 0,7 0,6 - - - - 

A4466 4536 Stolpehull - - Kassert - - - 

A1625 4541 Stolpehull - - Kassert - - - 

A3579 4547 Stolpehull 3,2 0,3 - - - - 

A3568 4550 Stolpehull 2,9 1,6 Påvist tom. Forbrukt ved analyse - - - 

A3553 4573 Stolpehull 3,2 1,7 Påvist tom. Forbrukt ved analyse - - - 

A3588 4581 Stolpehull 2,1 0,9 10 stk. = 4 or, 1 bjørk, 5 eik. Or datert.  Ua-50668 1638±32 350-530 e.Kr. 

A3913 4584 Stolpehull - - Kassert - - - 

A4515 4590 Stolpehull - - Kassert - - - 

A1966 4596 Stolpehull - - Kassert - - - 

A3924 4593 Stolpehull - - Kassert - - - 

A3746 4599 Stolpehull 1,1 0,1 - - - - 

A3736 4607 Stolpehull 0,1 0,2 - - - - 

A3892 4612 Nedgravning  0,2 - - - - 

A3904 4613 Nedgravning  0,2 - - - - 

A3881 4616 Nedgravning    0,4 -  - - - 

A4475 4619 Nedgravning - - Kassert - - - 

A3679 4631 Stolpehull 1,2 0,7 - - - - 

A3698 4634 Stolpehull 2 0,6 - - - - 

A3669 4643 Stolpehull 2,3 3,6 10 stk. = 1 bjørk, 9 hassel. Hassel datert.  Ua-50667 2145±30 350-110 f.Kr. 

A2564 4652 Kullflekk 
 

0,01 - - - - 

A4488 4658 Nedgravning - - Kassert - - - 

A3026 4661 Nedgravning - - Kassert - - - 

A3708 4684 Stolpehull - - Kassert - - - 

A2991 4691 Nedgravning - - Kassert - - - 

A3719 4693 Stolpehull - - Kassert - - - 

A3229 4696 Stolpehull - - Kassert - - - 
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Anr. Prøve-nr Strukturtype 
Volum 
(liter) 

Vekt 
(gram)  

Analysert 
Uppsala labnr. C14-

datering BP 
Kalibrert 

C14-datering 

A2760 4699 Stolpehull - - Kassert - - - 

A3238 4702 Stolpehull - - Kassert - - - 

A3657 4705 Stolpehull - - Kassert - - - 

A3168 4708 Stolpehull - - Kassert - - - 

A3187 4713 Stolpehull - - Kassert - - - 

A3177 4716 Stolpehull - - Kassert - - - 

A3197 4719 Stolpehull - - Kassert - - - 

A3297 4722 Stolpehull - - Kassert - - - 

A3220 4729 Stolpehull - - Kassert - - - 

A763 200032 Stolpehull - - Kassert - - - 

 

  



14.4 FOTOLISTE, CF34795 
Filnavn Motiv Sett mot Fotograf 

Cf34795_01.JPG Oversikt lok B før avtorving ØSØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_02.JPG Oversikt lok B før avtorving N Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_03.JPG Oversikt lok B før avtorving NNV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_04.JPG Oversikt lok B før avtorving N Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_05.JPG Oversikt lok A før avtorving N Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_06.JPG Oversikt lok B før avtorving VNV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_07.JPG Oversikt lok B før avtorving S Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_08.JPG Oversikt lok A før avtorving S Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_09.JPG Oversikt lok A før avtorving Ø Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_10.JPG Arbeidsbilde avtorving dag 1  Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_100.JPG Oversikt ardspor NV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_101.JPG Nærbilde ardspor SSV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_102.JPG Nærbilde ardspor SSV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_103.JPG Nærbilde ardspor SSV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_104.JPG Nærbilde ardspor ØNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_105.JPG Oversikt ardspor N Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_106.JPG Oversikt ardspor N Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_107.JPG A488 plan NNV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_108.JPG A251 plan NNV Arild Lunde Teigen 

Cf34795_109.JPG A488 plan NNV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_11.JPG A201 plan S Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_110.JPG A500 plan Ø Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_111.JPG A251 profil NNV Arild Lunde Teigen 

Cf34795_112.JPG A500 profil Ø Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_113.JPG A341 plan SSØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_114.JPG A341 profil SSØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_115.JPG A686 plan Ø Arild Lunde Teigen 

Cf34795_116.JPG A686 profil Ø Arild Lunde Teigen 

Cf34795_117.JPG A664 plan NNØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_118.JPG A664 profil SSV Arild Lunde Teigen 

Cf34795_119.JPG A925 plan N Arild Lunde Teigen 

Cf34795_12.JPG Oversikt før avtorving øst for bekken NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_120.JPG A926 profil N Arild Lunde Teigen 

Cf34795_121.JPG A942 plan S Arild Lunde Teigen 

Cf34795_122.JPG A893 plan Ø Arild Lunde Teigen 

Cf34795_123.JPG A893 profil Ø Arild Lunde Teigen 

Cf34795_124.JPG A1057 plan V Arild Lunde Teigen 

Cf34795_125.JPG A1057 profil V Arild Lunde Teigen 

Cf34795_126.JPG A537 plan Ø Arild Lunde Teigen 

Cf34795_127.JPG A1045 plan NNV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_128.JPG A537 profil V Arild Lunde Teigen 

Cf34795_129.JPG A2209 plan N Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_13.JPG Oversikt før avtorving øst for bekken SSV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_130.JPG A1674 plan Ø Arild Lunde Teigen 

Cf34795_131.JPG A1674 profil Ø Arild Lunde Teigen 

Cf34795_132.JPG A2110 plan N Linda Åsheim 

Cf34795_133.JPG A2089 plan S Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_134.JPG A1977 plan NØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_135.JPG A2110 profil N Linda Åsheim 

Cf34795_136.JPG A1977 profil NØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_137.JPG A1977 profil NØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_138.JPG A2089 profil S Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_14.JPG Kokegrop A634 plan SSV Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_140.JPG A2157 plan S Linda Åsheim 

Cf34795_141.JPG A2157 profil S Linda Åsheim 

Cf34795_143.JPG A2172 plan N Linda Åsheim 

Cf34795_144.JPG Kokegrop A2133 plan Ø Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_145.JPG Kokegrop A2046 plan SØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_147.JPG A2209 profil N Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_148.JPG Kokegrop A2046 profil SØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_149.JPG Stolpehull A3366 i plan hus 1 NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_15.JPG Kokegrop A634 i profil SSV Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_150.JPG Stolpehull A3366 i profil hus 1 NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_152.JPG Kokegrop A2133 profil Ø Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_153.JPG Kokegrop A2172 profil N Linda Åsheim 

Cf34795_154.JPG Stolpehull A3351 i plan, hus 1 ØSØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_155.JPG Kokegrop A2066 plan SØ Arild Lunde Teigen 
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Filnavn Motiv Sett mot Fotograf 

Cf34795_158.JPG Stolpehull A3351 i profil, hus 1 NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_159.JPG Kokegrop A2172 i profil N Linda Åsheim 

Cf34795_160.JPG Kokegrop A2025 i plan NNØ Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_161.JPG Kokegrop A2066 i profil SØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_162.JPG Kokegrop A2008 i plan NNØ Linda Åsheim 

Cf34795_163.JPG Stolpehull A3401 i plan, hus 1 NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_164.JPG Stolpehull A3417 i plan, hus 1 NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_165.JPG Stolpehull A3436 i plan, hus 1 NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_166.JPG Stolpehull A3454 i plan, hus 1 NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_167.JPG Stolpehull A3470 i plan, hus 1 NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_168.JPG Kokegrop A2025 i profil NNØ Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_169.JPG A1995 i plan NØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_17.JPG Nedgravning A571 i plan Ø Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_170.JPG Stolpehull A3334 i plan, hus 1 NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_171.JPG Kokegrop A2008 i profil NNØ Linda Åsheim 

Cf34795_172.JPG Stolpehull A3334 i profil, hus 1 NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_173.JPG A1995 profil NØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_174.JPG Stolpehull A3401 i profil, hus 1 NNØ Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_175.JPG Stolpehull A3470 i profil, hus 1 NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_176.JPG Stolpehull A3436 i profil, hus 1 NNØ Linda Åsheim 

Cf34795_177.JPG A3507 i plan NØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_178.JPG Stolpehull A3454 i profil, hus 1 NNØ Linda Åsheim 

Cf34795_179.JPG A3507 i profil NØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_180.JPG Stolpehull A3417 i profil, hus 1 NNØ Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_181.JPG Stolhehull A3417 i profil, hus 1 NNØ Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_182.JPG A2400 i plan SV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_183.JPG A2400 i plan (vannet) SV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_184.JPG A2371 i plan SV Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_185.JPG A2383 i plan V Linda Åsheim 

Cf34795_186.JPG A2437 i plan SØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_187.JPG A2400 i profil SV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_188.JPG A2411 i plan SSØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_189.JPG A2437 i profil SØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_19.JPG Nedgravning A571 i plan NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_190.JPG A2411 i profil SV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_191.JPG Stolpehull A3553 i plan, hus 1 NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_192.JPG Stolpehull A3568 i plan, hus 1 NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_195.JPG Kokegrop A2507 i plan N Arild Lunde Teigen 

Cf34795_196.JPG Kokegrop A2371 i profil SV Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_198.JPG A2383 profil V Linda Åsheim 

Cf34795_200.JPG A2507 profil N Arild Lunde Teigen 

Cf34795_202.JPG Ildsted A3611 i plan SSØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_204.JPG Ildsted A3611 i plan (sol) NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_205.JPG Ildsted A3611 i plan (sol) VNV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_206.JPG Hus 1 plan NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_208.JPG Hus 1 plan SSV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_21.JPG Nedgravning A571 i profil ØSØ Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_210.JPG A2424 i plan SSØ Linda Åsheim 

Cf34795_211.JPG A2548 i plan NNØ Linda Åsheim 

Cf34795_212.JPG A2452 i plan NNØ Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_213.JPG A2548 i profil NNØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_215.JPG A2452 i profil NNØ Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_216.JPG A2424 i profil SSØ Linda Åsheim 

Cf34795_22.JPG Nedgravning A571 i profil del1 ØSØ Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_220.JPG Ildsted A3611 i profil hus 1 SSØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_221.JPG Arbeidsbilde hus 1 SSØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_222.JPG Ildsted A3611 i profil (sol) SSØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_223.JPG A2687 i plan S Arild Lunde Teigen 

Cf34795_224.JPG A2614 i plan SV Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_226.JPG A2687 i profil S Arild Lunde Teigen 

Cf34795_227.JPG A2498 i plan S Linda Åsheim 

Cf34795_228.JPG A2614 i profil SV Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_23.JPG Nedgravning A571 i profil del2 ØSØ Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_230.JPG A2498 i profil S Linda Åsheim 

Cf34795_232.JPG Kokegrop A2639 i plan S Arild Lunde Teigen 

Cf34795_233.JPG A2474 i plan NNØ Linda Åsheim 
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Cf34795_234.JPG A2600 i plan NNØ Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_235.JPG Kokegrop A2639 i profil S Arild Lunde Teigen 

Cf34795_236.JPG A2474 i profil NNØ Linda Åsheim 

Cf34795_237.JPG A2600 i profil NNØ Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_238.JPG A2783 i plan S Linda Åsheim 

Cf34795_239.JPG Kokegrop A2719 og A2701 i plan S Arild Lunde Teigen 

Cf34795_24.JPG Nedgravning A571 i profil del3 ØSØ Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_241.JPG Kokegrop A2701 i plan S Arild Lunde Teigen 

Cf34795_242.JPG A2534 i plan S Linda Åsheim 

Cf34795_243.JPG A2747 i plan SSV Linda Åsheim 

Cf34795_244.JPG Kokegrop A2701 i profil S Arild Lunde Teigen 

Cf34795_245.JPG A2534 i profil S Linda Åsheim 

Cf34795_246.JPG Kokegrop A2719 i plan S Arild Lunde Teigen 

Cf34795_247.JPG A2747 i profil SSV Linda Åsheim 

Cf34795_248.JPG Kokegrop A2719 i profil S Arild Lunde Teigen 

Cf34795_249.JPG A3689 i plan SSV Linda Åsheim 

Cf34795_25.JPG A1103 i plan Ø Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_250.JPG A3689 i profil SSV Linda Åsheim 

Cf34795_252.JPG A2965 i plan NV Arild Lunde Teigen 

Cf34795_253.JPG A3679 i plan SSV Linda Åsheim 

Cf34795_254.JPG A2965 i profil NV Arild Lunde Teigen 

Cf34795_256.JPG Stolpehull A3679 i profil (rekke på felt A) SSV Linda Åsheim 

Cf34795_257.JPG Kokegrop A2581 i plan ØSØ Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_258.JPG Oversikt over ard spor NNV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_259.JPG Oversikt over ard spor SØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_26.JPG A655 i plan Ø Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_260.JPG Oversikt over ard spor N Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_262.JPG Oversikt over ard spor S Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_264.JPG Arbeidsbilde  Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_265.JPG Oversikt over ard spor VNV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_266.JPG Oversikt over ard spor VNV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_267.JPG Oversikt over ard spor NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_268.JPG Kokegrop A1603 i plan N Arild Lunde Teigen 

Cf34795_269.JPG Kokegrop A1589 i plan N Arild Lunde Teigen 

Cf34795_27.JPG A957 i plan Ø Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_270.JPG A1764 i plan N Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_271.JPG Kokegrop A1589 i profil N Linda Åsheim 

Cf34795_272.JPG Kokegrop A1603 i profil N Arild Lunde Teigen 

Cf34795_273.JPG A1764 i profil N Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_274.JPG A4466 i plan N Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_275.JPG A1730 i plan  Linda Åsheim 

Cf34795_276.JPG A1625 i plan N Arild Lunde Teigen 

Cf34795_277.JPG A4466 i profil N Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_278.JPG A1951 i plan N Linda Åsheim 

Cf34795_279.JPG A682 i plan N Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_28.JPG A957 i profil Ø Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_280.JPG A1625 i profil NØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_281.JPG A3579 i plan N Linda Åsheim 

Cf34795_282.JPG kokegrop A3945 i plan NV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_283.JPG A3568 i plan N Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_284.JPG Stolpehull A3579 i profil, hus 1 N Linda Åsheim 

Cf34795_285.JPG Kokegrop A3945 i profil NV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_286.JPG Kokegrop A3863 og kullflekk A3850 i plan N Arild Lunde Teigen 

Cf34795_287.JPG Kokegrop A3863 i plan N Arild Lunde Teigen 

Cf34795_288.JPG Stolpehull A3568 i profil, hus 1 N Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_289.JPG A3959 i plan VNV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_29.JPG A996 i plan N Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_290.JPG A3553 i plan N Linda Åsheim 

Cf34795_292.JPG A3959 i profil VNV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_293.JPG kokegrop A3863 i profil Ø Arild Lunde Teigen 

Cf34795_294.JPG A3588 i plan N Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_296.JPG A3924 i plan NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_297.JPG Stolpehull A3913 i plan NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_299.JPG A3934 i plan NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_30.JPG Nedgravning A514 i plan (sol) ØNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_300.JPG Stolpehull A3553 i profil, hus 1 N Linda Åsheim 
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Cf34795_301.JPG A3924 i plan NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_302.JPG A3913 i plan NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_303.JPG A3934 i profil NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_304.JPG Stolpehull A3588 i profil, hus 1 N Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_305.JPG A3850 i plan S Arild Lunde Teigen 

Cf34795_306.JPG Stolpehull A3913 i profil NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_307.JPG A3850 i profil S Arild Lunde Teigen 

Cf34795_308.JPG A4515 i plan NNØ Linda Åsheim 

Cf34795_309.JPG A4515 i profil NNØ Linda Åsheim 

Cf34795_310.JPG Nedgravning A3892 og A3904 i plan Ø Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_311.JPG Nedgravning A3904 i plan Ø Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_312.JPG Nedgravning A3892 i plan Ø Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_313.JPG A3924 i profil NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_314.JPG A4503 i plan Ø Arild Lunde Teigen 

Cf34795_315.JPG A1966 i plan ØSØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_316.JPG Nedgravning A1936 NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_317.JPG A3746 i plan N Linda Åsheim 

Cf34795_318.JPG A1966 i profil NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_319.JPG A4503 i profil Ø Arild Lunde Teigen 

Cf34795_32.JPG Nedgravning A514 i profil ØNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_321.JPG A3746 i profil N Linda Åsheim 

Cf34795_322.JPG Nedgravning A3892 og A3904 i profil Ø Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_323.JPG Nedgravning A3892 i profil Ø Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_324.JPG Nedgravning A3892 i profil Ø Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_325.JPG Nedgravning A3904 i profil Ø Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_326.JPG A3736 i plan N Linda Åsheim 

Cf34795_327.JPG A4488 i plan S Arild Lunde Teigen 

Cf34795_328.JPG A3736 i profil N Linda Åsheim 

Cf34795_329.JPG A4488 i profil S Arild Lunde Teigen 

Cf34795_33.JPG Nedgravning A514 profil del 1 (N- del) ØNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_330.JPG A3309 i plan N Linda Åsheim 

Cf34795_331.JPG A3881 i plan NNØ Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_332.JPG A3309 i profil N Linda Åsheim 

Cf34795_333.JPG A3881 i profil NNØ Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_334.JPG Kokegrop A4475 i plan S Arild Lunde Teigen 

Cf34795_335.JPG A4554 i plan SSØ Linda Åsheim 

Cf34795_337.JPG A4554 i profil SSØ Linda Åsheim 

Cf34795_338.JPG A4475 i profil Ø Arild Lunde Teigen 

Cf34795_339.JPG Hus 1 oversikt NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_34.JPG Nedgravning A514 profil del 2 (S- del) ØNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_341.JPG Hus 1 oversikt NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_342.JPG Hus 1 oversikt SSV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_344.JPG Hus 1 oversikt NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_345.JPG A2657 i plan NNV Arild Lunde Teigen 

Cf34795_346.JPG Kokegrop A2581 i profil SØ Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_347.JPG A3698 i plan SSV Linda Åsheim 

Cf34795_348.JPG A3698 i profil SSV Linda Åsheim 

Cf34795_35.JPG Nedgravning A996 i profil N Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_350.JPG A2657 i profil NNV Arild Lunde Teigen 

Cf34795_351.JPG A3669 i plan SSV Linda Åsheim 

Cf34795_352.JPG A2564 i plan Ø Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_353.JPG Kokegrop A2624 i plan NNØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_354.JPG A3669 i profil SSV Linda Åsheim 

Cf34795_356.JPG Kokegrop A2624 i profil NNØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_357.JPG A3659 i plan SSV Linda Åsheim 

Cf34795_358.JPG A2564 i profil Ø Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_359.JPG A3659 i profil SSV Linda Åsheim 

Cf34795_36.JPG Kokegrop A201 i plan Ø Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_361.JPG Kokegrop A2950 i plan NNØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_362.JPG Kokegrop A2950 i profil NNØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_363.JPG A2981 i plan SSV Linda Åsheim 

Cf34795_364.JPG A3026 i plan Ø Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_365.JPG A2981 i profil SSV Linda Åsheim 

Cf34795_367.JPG Stolperekke lok A NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_369.JPG Stolperekke lok A SSV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_37.JPG Nedgravning A269 i plan N Hilde M. Sømme Melgaard 
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Cf34795_370.JPG Arbeidsbilde lok A SSV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_371.JPG A3026 i profil Ø Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_372.JPG A3008 i plan NNØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_373.JPG A2670 i plan N Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_374.JPG Kokegrop A2991 plan V Linda Åsheim 

Cf34795_376.JPG A3008 i profil NNØ Linda Åsheim 

Cf34795_377.JPG A2670 i profil N Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_378.JPG A2991 i profil V Linda Åsheim 

Cf34795_379.JPG A3608 i plan SSV Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_38.JPG Kokegrop A201 i plan Ø Arild Lunde Teigen 

Cf34795_380.JPG A3043 i plan Ø Arild Lunde Teigen 

Cf34795_381.JPG A3708 i profil SSV Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_382.JPG Kokegrop A3148 i plan V Linda Åsheim 

Cf34795_383.JPG A3043 i profil Ø Arild Lunde Teigen 

Cf34795_384.JPG A3719 i plan SSV Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_385.JPG Kokegrop A3148 i profil V Linda Åsheim 

Cf34795_386.JPG A3719 i profil SSV Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_387.JPG A2760 i plan Ø Arild Lunde Teigen 

Cf34795_388.JPG A3229 i plan SSV Linda Åsheim 

Cf34795_389.JPG A3229 i profil SSV Linda Åsheim 

Cf34795_39.JPG Nedgravning A269 i profil N Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_390.JPG A2760 i profil Ø Arild Lunde Teigen 

Cf34795_391.JPG A3238 i plan V Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_392.JPG A3238 i profil V Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_393.JPG A3168 i plan S Linda Åsheim 

Cf34795_394.JPG A2771 i plan Ø Arild Lunde Teigen 

Cf34795_395.JPG A3168 i profil S Linda Åsheim 

Cf34795_396.JPG A3187 i plan S Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_397.JPG A2771 i profil Ø Arild Lunde Teigen 

Cf34795_398.JPG Oversikt felt B avsluttet VSV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_399.JPG Oversikt felt B avsluttet SSØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_40.JPG A216 i plan N Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_400.JPG Oversikt felt B avsluttet NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_401.JPG Oversikt felt B avsluttet ØSØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_402.JPG Oversikt felt B avsluttet NNV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_403.JPG Oversikt felt B avsluttet SSV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_404.JPG A3187 i profil S Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_405.JPG A3177 i plan S Linda Åsheim 

Cf34795_406.JPG A3193 i plan S Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_407.JPG A3177 i profil S Linda Åsheim 

Cf34795_408.JPG A3297 i plan NV Arild Lunde Teigen 

Cf34795_409.JPG A3297 i profil NV Arild Lunde Teigen 

Cf34795_41.JPG A216 i profil N Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_410.JPG A3193 i profil S Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_411.JPG Stolpehull A3220 i plan S Linda Åsheim 

Cf34795_412.JPG A3201 i plan SØ Mari Dyrstad Hartvigsen 

Cf34795_413.JPG A3210 i plan N Arild Lunde Teigen 

Cf34795_414.JPG A3210 i profil N Arild Lunde Teigen 

Cf34795_415.JPG Stolpehull A3220 i profil S Linda Åsheim 

Cf34795_416.JPG Oversikt felt A avsluttet N Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_417.JPG Oversikt felt A avsluttet N Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_418.JPG Oversikt felt A avsluttet S Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_419.JPG Oversikt felt A avsluttet S Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_42.JPG Nedgravning A228 i plan N Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_420.JPG Oversikt felt A avsluttet SSV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_43.JPG A1111 i plan NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_44.JPG Nedgravning A228 i profil N Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_45.JPG A723 i plan NV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_46.JPG A723 i profil NV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_47.JPG A763 i plan N Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_48.JPG A763 i profil N Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_49.JPG Nedgravning A1806 i plan N Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_50.JPG A733 i plan NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_51.JPG A743 i plan NØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_52.JPG A733 i profil NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_53.JPG A1806 i profil N Sofie Scheen Johansen 
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Cf34795_54.JPG A1279 i plan VNV Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_55.JPG A1279 i profil VNV Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_56.JPG A1316 i plan NV Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_57.JPG A1316 i profil NV Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_58.JPG A1410 i plan VNV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_59.JPG A1265 i plan VNV Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_61.JPG A1410 i profil VNV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_62.JPG A1239 i plan SSV Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_63.JPG A1383 i plan VNV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_64.JPG A1383 i profil VNV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_65.JPG A1225 i plan V Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_66.JPG A1225 i profil V Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_67.JPG A1400 i plan NV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_68.JPG A1336 i plan NV Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_69.JPG A1437 i plan NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_70.JPG A1437 i profil NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_71.JPG A1902 i plan NNV Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_72.JPG A1336 i profil NV Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_73.JPG A1902 i profil NNV Sofie Scheen Johansen 

Cf34795_74.JPG A968 i plan NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_75.JPG A968 i profil NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_76.JPG A1362 i plan ØNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_77.JPG A1465 i plan NØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_78.JPG A1465 i profil NV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_79.JPG Kokegrop A1450 i plan NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_80.JPG Kokegrop A1450 i profil VNV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_81.JPG Stolpehull A1477 i plan NNV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_82.JPG Arbeidsbilde  Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_83.JPG Stolpehull A1477 i profil NNV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_84.JPG Kokegrop A1502 i plan ØSØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_85.JPG Kokegrop A1502 i profil ØSØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_86.JPG Kokegrop A1530 i plan NØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_87.JPG Kokegrop A1636 i plan SØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_88.JPG Kokegrop A1636 i profil NV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_89.JPG Kokegrop A1530 i profil NV Arild Lunde Teigen 

Cf34795_90.JPG Kokegrop A1649 i plan V Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_91.JPG Kokegrop A1649 i profil N Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_92.JPG Kokegrop A1552 i plan SØ Arild Lunde Teigen 

Cf34795_93.JPG Kokegrop A1552 i profil NV Arild Lunde Teigen 

Cf34795_94.JPG A1578 i plan VNV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_95.JPG Oversikt sand lag ØSØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_96.JPG Oversikt sand lag ØSØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_97.JPG Oversikt sand lag VNV Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_98.JPG Arbeidsbilde  Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_99.JPG Oversikt ardspor NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 

Cf34795_421.JPG Bukskår av svart, finmagret gods med furedekor F3735 

(C59638/1). 

 K.E. Sæther 
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14.6 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 
1. Fotoliste fra felt 
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