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SAMMENDRAG 
 
I perioden 04. – 15. juni 2007 foretok Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgravning på gården 
Kjenne Østre 77/1 på Onsøy i Fredrikstad kommune. 
Planområdet ligger inntil dagens gårdstun og består delvis av dyrket mark, delvis av en traktor vei og 
brakkområder. Området ligger i et kulturlandskap rikt på fornminner i form av graver og helleristninger. 
Under registreringen foretatt av Østfold fylkeskommune i 2005 ble det påvist bosetningsspor i form av 
stolpehull og kokegroper. 
De arkeologiske undersøkelsene i 2007 kunne påvise 4 hustomter, 11 kokegroper/ildsted og en urnegrav. 
Funnene kunne dateres til yngre bronsealder/eldre jernalder/ yngre jernalder med hovedvekt på eldre 
jernalder. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

KJENNE ØSTRE, 77/1, FREDRIKSTAD KOMMUNE, 
ØSTFOLD FYLKE  

HILDE FYLLINGEN 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
De arkeologiske undersøkelsene ble foretatt da grunneier Arne Kjenne ønsker å 
sette opp ny driftsbygning.  
Gården er rik på automatisk fredete fornminner og Fylkeskommunen foretok 14. og 
15. september 2005 en registrering av planområdet. Det ble påvist spor etter 
forhistorisk aktivitet i form av 43 anleggsspor i undergrunnen (stolpehull, 
kokegroper og nedgravninger). En av kokegropene ble datert, ved 14C til før-
romersk jernalder. 
Innvilgelse om søknad til dispensasjon fra kulturminneloven av 1978 § 8 1.ledd ble 
gitt av Riksantikvaren 11.mai 2006. Innvilgelse ble gitt på vilkår om arkeologiske 
undersøkelser før anleggstart. Riksantikvaren fant også at det forelå særlige 
grunner i henhold til kml § 10 og Arne Kjenne ble innvilget statlig støtte til 
arkeologisk utgravning av området. 

2. DELTAGERE, TIDSROM 
De arkeologiske utgravningene fant sted i tidsrommet 04.- 15. juni 2007. Feltleder var 
Hilde Fyllingen og feltassistent var Øystein Rønning Andersen. Hans Tvete og Simon 
Tvete fra S. Tvete Graveservice ble hyret inn for 3 dager. Olav Berg fra Norges 
Metallsøkerforening foretok metallsøking i området før avdekking. Tone Wikstrøm stod 
for den digitale innmålingen av feltet samt bearbeidelse av det digitale datamaterialet. 

3. FORMIDLING  
Det ble ikke foretatt aktiv formidling grunnet det små omfanget av undersøkelsene. Vi 
fikk jevnlig besøk av venner og naboer av grunneier og ga da omvisning i feltet. 
Prosjektleder Per Oscar Nybruget var i felt 06., 13. og 14. juni. Linda Nordeide og 
Morten Berteussen fra Østfold Fylkeskommune var på befaring 07.juni. 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 
Undersøkelsesområdet ligger i et kulturmiljø rikt på fornminner fra bronse- og 
jernalderen. På gårdens grunn er det registrert flere gravfelt fra bronsealderen/jernalderen 
og på nabogårdene ligger flere helleristningsfelt. Det nærmeste gravfeltet er ikke mer enn 
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20 meter fra byggetomten. Sør for gården ligger det et delvis gjengrodd tjern som er 
fredet grunnet dyrelivet men som også antaes å ha hatt en rituell betydning i forhistorisk 
tid. 
Den aktuelle tomten ligger like inntil dagens tun og består delvis av dyrket mark, delvis 
av gamle gårdbygninger og en traktor vei. Undergrunnen i det aktuelle området bestod av 
berg og lys grågul leire. 
 

 
Bilde 1: Området med Hus 1-3 før åpning. Tatt mot sørvest. 

 

.  
Bilde 2: Området med Hus 4 før åpning. Tatt mot sør. 
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5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Den aktuelle byggetomten ble undersøkt med tanke på å få stadfestet utstrekningen, og 
dateringen, på den forhistoriske bebyggelsen. P.g.a. det nærliggende gravfeltet var det 
også av særskilt interesse å se etter graver eller rester etter ødelagte graver. 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   
Området ble åpnet ved hjelp av maskinell flateavdekking og renset fram for hånd ved 
hjelp av krafse og graveskje. Alle strukturene ble målt inn digitalt og beskrevet i plan. 
Grunnet tidspress ble et representativt antall strukturer undersøkt, dvs. at alle de 
takbærende stolpene samt et utvalg kokegroper og nedgravninger ble dokumentert i plan 
og profil. 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Utgravningen foreløp uten problemer. Det ble åpnet til sammen ca. 800 m2 på tre 
arbeidsdager.   

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Undergrunnen var kraftig preget av jordbruksvirksomhet i form av plogspor, 
dreneringsgrøfter og nedgravningen. Dette har ført til at en del strukturer var delvis 
ødelagt og at deler av de påviste hustomtene var borte. 
Det ble avdekket flere bergflater. Det ble ikke søkt aktivt etter helleristninger da ingen 
slike ble påvist under registreringen samt at bergflatene til dels var i altfor dårlig 
forfatning til at ristninger var bevart (svært kvartsholdig og oppsmuldret). 

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

5.5.1 FUNNMATERIALE 
Det ble avdekket ca. 800 m2 med 118 potensielle strukturer. Det ble påvist 7 kokegroper, 3 
ildsteder, 1 urnegrav, 2 nedgravninger, et antall stolehull uten system og rester etter 4 
hus. Det ble funnet enkelte flintavslag som sannsynligvis er ildflint. Keramikk datert til 
yngre bronsealder/førromersk og romersk jernalder, en dekorativ beinnål, en nål 
(draktnål?) i jern og en krumkniv med spiralformet håndtak (i jern) samt brente dyre og 
menneskebein ble funnet i strukturene. Urnegraven S-46 ble gitt museumsnr. C-56155, de 
øvrige strukturene C-56154. 
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5.5.2 STRUKTURER 

C-56155 
URNEGRAV S-46.  
Urnegraven var 30 x 30 cm i plan. Den var 10 cm dyp med rette sider og flat bunn. 
Gjennom hele strukturen var der en 4-5 cm bred rand med mørk brunsvart fet organisk 
masse. Dette ble tolket som å være del av den beholderen beina ble deponert i. Ut i fra 
den jevne formen på nedgravningen har beholderen trolig vært i tre eller never. 
Treartsbestemmelsen av kullet viser at denne har vært bjørk. Det ble ikke funnet 
organiske rester i bunn. Beina hadde laget avtrykk i undergrunnen og dette tyder på at 
beholderen ble satt ned på hodet. 
 

 
Bilde 3: S-46 før utgravning. Tatt mot sør. 

 

 
Bilde 4: S-46 under utgravning. Tatt mot sør. 
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Bilde 5: Detalj av kraniefragmenter og jernnål til venstre i bildet. 
 

Strukturen ble formgravd og beina forsiktig plukket ut. Mye av beina, særlig dyrebeina, 
gikk i oppløsning da graven var ekstremt tettpakket og beina helt eller delvis knust. I 
bunn av graven var dyrebeina av en slik størrelse, og bevaringsgrad, at det er nærliggende 
å tro at disse kun har vært kokt og ikke brent. Det vil i praksis si at de ikke har vært på 
bålet men lagt i urnen etterpå. Det humane materialet lå i topp av graven, dvs. at det har 
blitt lagt i bunn av urnen 
Det humanosteologiske materialet kunne bestemmes til et eldre individ, 50-60 + år. 
Aldersbestemmelsen ble gjort på bakgrunn antydning til aldersrelaterte endringer i beina 
samt at skallesømmene var helt lukket.  
 

Total mengde bein Human Fauna 
Ca. 912 gram 112 gram 

- fragmenter av kraniet og ansiktet 
- leddfragmenter av albue, kne og muligens hofte 

800 gram 
- pattedyr 
- stor fugl 

 
Sammen med beina ble det funnet en dekorert beinnål, 1nål (draktnål?) i jern hvor kun 
pinnen var bevart, og en rakekniv (jern) med spiralformet håndtak.. 
Graven ble 14C datert til førromersk jernalder; 200 f.Kr.- 10 e.Kr. 

 6Universitetets kulturhistoriske museer 
Fornminneseksjonen 

 



Gnr. , kommune  Saksnr. 

 
Bilde 6: Funnr.4. Beinnål fra urnegraven. 

 

 

  

 

 

 

 

 
Bilde 7: Fig. 142 i O. Rygh. Krumkniv lik den funnet i graven. 

 

C-56154 
HUS 1 
3-skipet hus som har vært ca. 15 meter langt og 7 meter bredt og lagt i nord-sør retning. 
Det hadde inngangsparti på den vestre langveggen, svakt buete yttervegger av jordgravde 
stolper og uttrukne takbærende hjørnestolper. Det var bevart 5 grinder. De takbærende 
stolpene ble snittet og er illustrert og beskrevet nedenfor. Veggstolpene var runde i plan 
og profil og bestod av samme masse som stolpeavtrykkene i takstolpene. Se for øvrig 
strukturlisten. Vestre vegg bestod av S- 18, 19,22,25, 26, 69, 70, 72, 71, 73 og 78. S-23 
og 24 var uttrukne veggstolpe i inngangspartiet. 
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Østre vegg bestod av S-12, 33, 34, 35, 38,41, 81, 82, 83, 84,85 og 86. Det ble tatt ut 1 
kullprøve (S-36) som ble datert til 390 -560 e.Kr.. I S-40 ble det funnet ett flintavslag. 
Stolpeavtrykkene og nedgravningene var svært utvasket og det ble derfor bestemt at det 
ikke var hensiktsmessig å ta ut makrofossilprøver. 
 
 
 

 
Bilde 8: Hus 1 før graving. Tatt mot nord. 

 
 

 
Bilde 9: Hus 1 etter graving. Tatt mot nord. 
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S- 20: SV hjørnestolpe. 55 x 63 cm og oval i plan. Nedgravningen var 43 cm bred og 26 
cm dyp med rette sider og flat bunn. Stolpeavtrykket var 22 cm bredt og 16 cm dypt med 
rette sider og skrå bunn. 
 

 
Bilde 10: S-20 i profil. Tatt mot sør. 

 
 
S-27: 48 cm i diameter og rund i plan. Nedgravningen var 46 cm bred og 15 cm dyp med 
rette sider og flat bunn. Stolpeavtrykket var 22 cm bredt og 10 cm dypt med skrå sider og 
bunn. 
 
S-29: 50 x 62 cm og oval i plan. Nedgravningen var 78 cm bred og 26 cm dyp med rette 
sider og flat bunn. Stolpeavtrykket var plassert noe vest for midten. 22 cm bredt og 20 cm 
dypt med skrå sider og spiss bunn. 
 
S- 31: 52 cm i diameter og rund i plan. Nedgravningen var 59 cm bred og 14 cm dyp med 
rette sider og ujevn flat bunn. Stolpeavtrykket var 20 cm bredt og 18 cm dypt med skrå 
sider og bunn. 
 
S-32: 49 x 56 cm og oval i plan. Nedgravningen var 60 cm bred og 27 cm dyp med rette 
sider og ujevn bunn. Bunnskoning, Stolpeavtrykket var plassert noe øst for midten. 20 cm 
bredt og 18 cm dypt med rette sider og skrå bunn. 
 
S-36: 54 x 62 cm og oval i plan. Nedgravningen var 54 cm bred og 16 cm dyp med rette 
sider og ujevn, flat bunn. Stolpeavtrykket var 24 cm bredt og 22 cm dypt med rette sider 
og skrå bunn. Kullprøve tatt ut. 
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S- 40: SØ hjørnestolpe.  50 cm i diameter og rund i plan. 37 cm bred og 38 cm dyp med 
rette sider og flat bunn.  Det var plassert en staur inntil stolpehullet i NV, dvs. mellom 
hjørnestolpen og veggstolpe S-38. Har trolig hatt en stabiliserende funksjon. 

 
Bilde 11: S-40 sørøstre hjørnestolpe og S-38 veggstolpe i østre vegg. Tatt mot vest. 

 
 
S-73: NV hjørnestolpe.55 x 63 cm og oval i plan. Nedgravningen var 48 cm bred og 29 c 
dyp med rette sider og flat bunn. Stolpeavtrykket var plassert vest i nedgravningen. 22 cm 
bredt og 20 cm dypt med rette sider og skrå bunn. Antydning til skoning i øst. 
 
S-75: 56 x 65 cm i plan og oval i plan. Nedgravningen var 61 cm bred og 26 cm dyp med 
rette sider og skrå bunn. Stolpeavtrykket var plassert noe vest for midten. 10 cm bredt og 
24 cm dypt med rette sider og spiss bunn. 
 
S-79: 63 x 74 cm og oval i plan. Nedgravningen var 72 cm bred og 20 cm dyp med rette 
sider og flat bunn.  Stolpeavtrykket var 30 cm bredt og 20 cm dypt med rette sider og 
skrå bunn. 
 
S-80: NØ hjørnestolpe. 45 cm i diameter og rund i plan. Nedgravningen var 43 cm bred 
og 26 cm dyp med rette sider og flat bunn. Vestlige delen av nedgravningen var ødelagt 
av en dreneringsgrøft. Stolpeavtrykket var 22 cm bredt og 14 cm dypt med skrå sider og 
bunn. 
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Hus 1 kan framstilles skjematisk som følgende: 
 

V.vegg Sideskip Tak Midtskip Tak Sideskip Ø.vegg 
   S-86  

S-73 4 m S-80  
S-71 

 

2,8 m  2,9 m 

 

S-85 
S-72 1 m S-75 2,8 m S-79 2 m S-84 
S-70 S-83 
S-69 

3,8 m 
S-82 

 S-27 

4,2 m  

 
S-26 S-31 1,4 m S-81 

 

 

1 m 

 

1 m   
S-25 1,5 m S-29 2 m S-32 1,5 m S-33 
S-22 3 m S-34 
S-19 S-36 S-35 
S-18 

6 m  

3 m S-41 
 

 

S-20 3,8 S-40 

 

S-38 
 

 
Bilde 12: S-70 i profil. Eksempel på veggstolpe i Hus 1. Tatt mot sør. 

 
 

 
 
HUS 2 
 Rest etter 2- skipet bygning. Huset har vært ca. 5 meter bredt og ligget i nord-sør retning. 
Ut i fra bredden kan det antas at den opprinnelige lengden har vært ca. 12 meter. Det var 
bevart 3 takbærende stolper, 1 veggstolpe i den østre veggen og 4 stolper i den vestre 
veggen.  . Både det tak og veggstolpene var runde i plan og profil med antydning til 
skoning i veggstolpene. I sør enden av huset ble det påvist rester etter et ildsted, S-62, 
som trolig har forbindelse med huset. Kullprøve ble tatt ut fra denne og er datert til 720-
700 og 540-370 f.Kr. Kullet bestod utelukkende av hassel, så ildstedet har trolig vært i 
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bruk gjennom flere generasjoner. Ut ifra 14c rapporten, vil en utregning med kun 1 sigma 
plassere dateringen på rundt 400-tallet f.Kr. 

 
Bilde 13: Hus 2 etter graving. Tatt mot sør. 

 
S-58: Takbærende stolpe. 46 cm i diameter og rund i plan. 41 cm bred og 25 cm dyp I 
profil med skrå sider og rund bunn. 

 
S-59: Takbærende stolpe. 52 cm i diameter og rund i plan. 51 cm bred og 19 cm dyp i 
profil med buete sider og rund bunn. 
 
S-61: Takbærende stolpe. 34 x 55 cm og oval i plan. 54 cm bred og 25 cm dyp i profil 
med buete sider og rund bunn. 
 
S-116: Veggstolpe i østre vegg. 30 cm i diameter og rund i plan. 28 cm bred og 7 cm dyp 
i profil med skrå sider og flat bunn. Skoning i sør. 
 
S-44: Veggstolpe i vestre vegg. 30 cm i diameter og rund i plan. 40 cm bred og 20 cm 
dyp i profil med buete sider og rund bunn. 10 cm bredt stolpeavtrykk med rette sider. 
 
S-47: Veggstolpe i vestre vegg. Ikke snittet. Som S-48 i plan. 
 
S-48: Veggstolpe i vestre vegg. 22 cm i diameter og rund i plan. 21 cm bred og 6 cm dyp 
i profil med buete sider og rund bunn. 
 
S-49: Veggstolpe i vestre vegg. Ikke snittet. Som S-48 i plan. 
 
S-62: Ildsted. 90 cm i diameter og rundt i plan. 1 cm dypt i profil. 
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HUS 3 
Åpen husløsning bestående av 5 stolper. Bygningen har vært firkantet, 3 x 4 meter og 
åpen mot øst, dvs. mot Hus 1. Mellom Hus 1 og 3 ble det funnet en nedgravning (S-9) 
med en kokegrop i topp.  

 
Bilde 14: Hus 3 etter graving. S-9 foran til høyre. Tatt mot vest. 

 
I topp av kokegropen ble det funnet 2 flintavslag tolket som ildflint. I nedgravningen ble 
det funnet rester etter et leirkar av eldre jernaldertype. 
Hus 3 er tolket som å ha direkte sammenheng med Hus 1, blant annet basert på likheter i 
massesammensetningen i stolpehullene. 
 
S-6: 33 cm i diameter og rund i plan. 33 cm bred og 15 cm dyp i profil med buete sider 
og rund bunn. 
 
S-7: 34 cm i diameter og rund i plan. 39 cm bred og 14 cm dyp i profil med skrå sider og 
flat bunn. 
 
S- 10: 40cm i diameter og rund i plan. 56 cm bred og 14 cm dyp i profil med skrå sider 
og bunn. 
 
S-11: 33 cm i diameter og rund i plan. 38 cm bred og 16 cm dyp i profil med buete sider 
og rund bunn. 
 
S-12: 27 cm i diameter og rund i plan. 24 cm bred og 11 cm dyp i profil med buete sider 
og rund bunn. 
 
S-9: Nedgravning med kokegrop i topp. 109 cm i diameter og rund i plan. Nedgravningen 
var 109 cm bred og 32 cm dyp i profil med skrå sider og rund bunn. Funn av keramikk 

 13Universitetets kulturhistoriske museer 
Fornminneseksjonen 

 



Gnr. , kommune  Saksnr. 

(F-15). I topp av nedgravningens nordlige halvdel lå en liten kokegrop. 50 cm i diameter 
og rund i plan. 50 cm bred og 10 cm dyp i profil med buete sider og rund bunn. Funn av 
flint (F-2). 
 
 
 
HUS 4 
 Rester etter 3- skipet hus.  Huset lå i nordvest-sørøstlig retning og er plassert på en liten 
flate omkranset av berg. Midtskipet var ca. 4 meter bredt og den bevarte lengden var ca. 
14 meter. Det ble påvist 8 (10) takbærende stolper hvor to av dem viste utskiftning og en 
av dem er tolket som uttrukket hjørnestolpe (S-109). Det ble ikke påvist stolper som 
kunne sies å være veggstolper. I alle de takbærende stolpene ble det funnet kull og brent 
leire samt et høyt organisk innhold. Det er derfor mest sannsynlig at veggene har bestått 
av leireklining.  
I nord enden var der en nedgravning (S-101) som kan ha hatt en funksjon inne i huset. 
Den bestod av gråbrun sand og skjørbrente stein men var ikke en kokegrop. 
 I takbærende stolpe S-95, S-97 og S-112 ble det funnet keramikk av en type vanlig i 
romersk jernalder. Keramikken er regnet som så tidstypisk at den kan brukes som 
datering på bygningen. 
 

 
Bilde 15: Hus 4. Tatt mot sørøst. 

 
 
S-87: 20 x 35 cm og oval i plan. 42 cm bred og 14 cm dyp i profil med skrå sider og flat 
bunn. Var satt rett med på berg. 
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Bilde 16: S-87 i profil. Tatt mot sørøst. 

 
S-90: 77 cm i diameter og opprinnelig rund i plan. Ødelagt i øst av moderne nedgravning. 
48 cm bred og 19 cm dyp i profil med rette sider og flat bunn. Satt rett på berg. 20 cm 
bredt stolpeavtrykk i vest. Funn av keramikk (F-21) 
 
S-94: Dobbelstolpe med S-95, trolig utskiftning. 
 

 
Bilde 17: S-94 i profil. Tatt mot øst. 

 
S-95: Dobbelstolpe med S-94, trolig utskiftning. 50 x 60 cm og rund i plan. 57 cm bred 
og 19 cm dyp i profil med skrå sider og ujevn bunn. Funn av keramikk (F-20). 
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Bilde 18: Funnr. 20. Romertidskeramikk fra stolpe i Hus 4. 

 
S-97: Dobbelstolpe med S-99, trolig utskiftning. 70 x 82 cm og oval i plan. 78 cm bred 
og 38 cm dyp i profil med skrå sider og ujevn bunn. 40 cm bredt stolpeavtrykk med rette 
sider og skrå bunn.  Skoning med skjørbrente stein i øst. 
 
S-99: Dobbelstolpe med S-99, trolig utskiftning. 83 cm i diameter og rund i plan. 74 cm 
bred og 31 cm dyp i profil med skrå sider og flat bunn. 
 
S-100: 53 x 72 cm og oval i plan. 81 cm bred og 24 cm dyp i profil med skrå sider og 
ujevn bunn. Antydning til 70 cm bredt og 18 cm dypt stolpeavtrykk med rette sider og 
flat bunn. 
 
S-109: Uttrukket hjørnestolpe. 45 cm i diameter og rund i plan. 78 cm bred og 18 cm dyp 
i profil med rette sider og flat bunn. Svak antydning til stolpeavtrykk i østre halvdel. 
 
S-110: 30 cm i diameter og rund i plan. 30 cm bred og 13 cm dyp i profil med buete sider 
og rund bunn. 
 
S-111: 50 cm i diameter og rund i plan. 72 cm bred og 13 cm dyp i profil med skrå sider 
og flat bunn. 20 cm bredt stolpeavtrykk i øst. 
 
S-112: 48 x 50 cm og rektangulær i plan. 78 cm bred og 40 cm dyp i profil med skrå sider 
i nedgravningen og rette sider i stolpeavtrykket, ujevn bunn. 20 cm bredt stolpeavtrykk, 
etter utskiftet stolpe, med skoning av skjørbrent stein. Funn av keramikk i nedgravningen 
(F-22) og brente dyrebein i stolpeavtrykket (F-23). 
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Bilde 19: S-112 i profil. Tatt mot sørøst. 

 
S-101: Nedgravning med ukjent funksjon. 90 x 130 cm og oval i plan. 142 cm bred og 23 
cm dyp i profil med rette sider og ujevn bunn. 
 
 
 
 
Kokegroper og ildsteder 
 
Det ble påvist til sammen 3 ildsteder (S- 5, 45, 62) og 7 kokegroper (S-3, 9, 51, 52, 53, 
54, 57). To av strukturene, S-9 og S-62, antaes å ha direkte sammenheng med 
henholdsvis Hus 1/3 og Hus 2. Ildstedene var ujevne i plan, til dels utflytende og bestod 
kun av et tynt lag brente leire og kull. Det ble tatt ut datering fra S-62. 
Alle kokegropene var runde i plan, under 1 meter i diameter og bestod av kullrand i bunn 
med skjørbrente stein iblandet gammelt dyrkningslag i topp. Ingen av kokegropene skilte 
seg ut som atypiske. Det ble tatt ut kullprøve fra S-1, S-9 og S-52. I S-52 ble det funnet 
rester etter to leirkar. Begge har stått med bunnen ned og var tykke og enkelt utformet.  
S-52 ble datert til 60 f.Kr.-80 e.Kr. 
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Bilde 20: S- 54 i profil. Tatt mot øst. 

 

 
Bilde 21: S-52 i profil. Tatt mot nord. 

 
Annet 
Det ble funnet 13 stolper uten direkte tilknytning til noen av hustomtene og en 
nedgravning med ukjent funksjon som muligens er etter-reformatorisk. Disse strukturene 
står beskrevet i strukturlisten. 

5.5.3 DATERING 
Dateringene spenner seg fra yngre bronsealder til slutten av romertid/ tidlig 
folkevandringstid. Hus 1, og trolig derfor også Hus 4, Ble karbondatert til 390-560 e.Kr., 
Hus 2 til 720-700 og 540-370 f.kr., overgangen mellom yngre bronsealder og førromersk 
jernalder. Hus 3 ble bestemt til romersk jernalder, 0-400 e.Kr. basert på den dekorerte 
keramikken som ble funnet i stolpehullene. Det ble funnet en kokegrop (S-52) som er 
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karbondatert til 60 f.Kr. – 80 e.Kr. Basert på størrelse og oppbygging er de resterende 
kokegropene trolig også fra eldre jernalder.  
Ved Hus 2 ble det påvist en urnegrav som er karbondatert til 200 f.Kr. – 10 e.Kr. 

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 
Det ble kun tatt ut makrofossilprøver fra Hus 4 da stolpehullene i de øvrige bygningene 
ble vurdert som å være for utvasket til å gi resultater. Grunnet mangel på tilstrekkelig 
analyserbart materiale ble det bestemt at fokus skulle rettes mot flere karbon dateringer. 
Det ble under artsbestemmelse av kullet, påvist frø (ukjent opphav) i prøven fra urnegrav 
S-46. Disse er magasinert med tanke på senere analyser. 

5.5.5 ANALYSER 
Kullet ble sendt til artsbestemmelse hos Helge Høeg ved Kulturhistorisk Museum. 
Kullprøvene ble deretter sendt til BETA Analythic Inc.  for AMS datering. Alle 
karbondateringene er gjengitt i kalenderår utregnet med to sigma. 
Hilde Fyllingen var ansvarlig for analysene av beinmaterialet. 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  
Urnegraven og minst en av kokegropene ble anlagt i en kort periode da det ikke var 
husbebyggelse på lokaliteten. Det kan se ut til at bygningene lå nord på 
undersøkelsesområdet i yngre bronsealder/førromersk jernalder (Hus 2) samt i yngre 
romertid/tidlig folkevandringstid (Hus 1+4). I eldre romertid har huset trolig blitt flyttet 
sør på undersøkelsesområdet (Hus3). En liten buffersone bestående av kokegroper har 
vært plassert mellom det sørlige og det nordlige bosetningsområdet. 
Det er nærliggende å tro at gravhaugene, øst for undersøkelsesområdet, har direkte 
sammenheng med gårdsbebyggelsen. 

6. KONKLUSJON 
Det ble funnet rester etter gårdbebyggelse på Kjenne Østre 77/1 fra yngre bronsealder til 
slutten av romertiden; ca. 700 f.Kr. til 500 e.Kr. Både bygningene og funnene er 
representative for de ulike periodene.  I tillegg ble det funnet en urnegrav fra overgangen 
mellom førromersk og romersk jernalder; 60 f.Kr. – 80 e.Kr. 
Undersøkelsene foretatt på Kjenne Østre er et viktig bidrag til kunnskap om kontinuitet i 
bosetning og viser at det kan komme mye informasjon ut av utgravninger av mindre 
arealer. 
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  

Strukturliste  
Str.nr. Type Form Dimensjon(cm) Dybde 

(cm) 
Tolkning Element/fyll Kommentar 

01 Kokegrop Oval 91 x 106 cm 16 cm  Mørk grå 
sandblandet 
leire med kull 
og skjørbrent 
stein 

F-3 (kp1). 8 
liter kokstein 

02 Avskrevet       
03 Kokegrop Rund 57 cm/diameter  Liten 

kokegrop 
eller rest 
etter 
kokegrop 

Lys grå og 
kullblandet leire 
med nevestore 
skjørbrente 
stein. 

Noe forstyrret i 
sør. Ble ikke 
snittet. 

04 Avskrevet       
05 Ildsted Ujevn 75 cm/diameter  Rest etter 

ildsted eller 
kokegrop 

Flekket masse 
med lys gul og 
kullblandet 
leire. Et par 
småstein i 
kanten. 

Ble ikke snittet 

06 Stolpe Rund 33 cm/diameter 15 cm Hus 3 Gråbrun sand 
og grus blandet 
leire. Skoning 

 

07 Stolpe Rund 34 cm/diameter 14 cm Hus 3 Gråbrun 
sandblandet 
leire med 
småstein/grus 

 

08 Avskrevet       
09 Nedgravning/ 

kokegrop 
Rund 109 

cm/diameter 
32 cm Hus 1/3. 

Nedgraving 
med 
kokegrop i 
nord. 

Brungrå 
sandblandet 
organisk, svakt 
kullspettet i 
nedgravningen. 
Små 
skjørbrente 
stein og 
kullrand i 
kokegropen. 

F-15-keramikk. 
F-2- flint. F-16 
(kp6), F-17 
(mf1). 

10 Stolpe Rund 36 x 40 cm 14 cm Hus 3 Lys grå, svakt 
grusblandet 
leire 

Ble betydelig 
minde enn 
innmålt. 

11 Stolpe Rund 33 cm/diameter 16 cm Hus 3 Lys grå sand 
og grusblandet 
leire 

 

12 Stolpe Rund 27 cm/diameter 11 cm Hus 3 Lys gråbrun 
sand og 
grusblandet 
leire 

 

13 Avskrevet       
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14 Avskrevet       
15 Avskrevet       
16 Avskrevet       
17 Stolpe x2 Oval 37 x 46 cm 13 cm Dobbelstolpe Lys grå sand 

og grusblandet 
leire. 

 

18 Avskrevet       
19 Stolpe Rund 30 cm/diameter  Veggstolpe I 

vestre vegg 
Hus 1 

Brungrå 
sandblandet 
leire. 

Ble ikke snittet.

20 Stolpe Oval 55 x 63 cm 26 cm Takbærende 
stolpe Hus 1 

 Grå, svakt 
sandblandet 
leire i 
nedgravingen, 
brungrå 
sandblandet 
leire i 
stolpeavtrykket.

 

21 Avskrevet       
22 Stolpe Rund 30 cm /diameter  Veggstolpe i 

vestre vegg 
Hus 1 

Brungrå 
sandblandet 
leire 

Ble ikke snittet 

23 Stolpe Rund 33 cm/diameter 12 cm Uttrukket 
veggstolpe i 
vestre vegg 
Hus 1 

Brungrå sand 
og grusblandet 
leire. Antydning 
til 10 cm bredt 
stolpeavtrykk 

 

24 Stolpe Rund 20 cm /diameter  Uttrukket 
veggstolpe, 
vestre vegg 
Hus 1 

Brungrå 
sandblandet 
leire 

Ble ikke snittet 

25 Stolpe Oval 24 x 35 cm  Veggstolpe i 
vestre vegg 
Hus 1 

Brungrå 
sandblandet 
leire 

Ble ikke snittet 

26 Stolpe Ujevn 35 cm/diameter  Veggstolpe i 
vestre vegg 
Hus 1 

Brungrå sand 
og grusblandet 
leire 

Ble ikke snittet. 
Ødelagt i øst 
av drenering. 

27 Stolpe Rund 48 cm/diameter 15 cm Takbærende 
stolpe Hus 1 

 Grå, svakt 
sandblandet 
leire i 
nedgravingen, 
brungrå 
sandblandet 
leire i 
stolpeavtrykket.

 

28 Stolpe Oval 28 cm/diameter  Hus 1 Gråbrun sand 
og grusblandet 
leire 

Ble ikke snittet 

29 Stolpe Oval 56 x 62 cm 26 cm Takbærende 
stolpe Hus 1 

 Grå, svakt 
sandblandet 
leire i 
nedgravingen, 
brungrå 
sandblandet 
leire i 
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stolpeavtrykket.
30 Avskrevet       
31 Stolpe Rund 52 cm/diameter 18 cm Takbærende 

stolpe Hus 1 
 Grå, svakt 
sandblandet 
leire i 
nedgravingen, 
brungrå 
sandblandet 
leire i 
stolpeavtrykket 
Skoning. 

 

32 Stolpe Oval 49 x 56 cm 27 cm Takbærende 
stolpe Hus 1 

 Grå, svakt 
sandblandet 
leire i 
nedgravingen, 
brungrå 
sandblandet 
leire i 
stolpeavtrykket. 
Skoning. 

 

33 Stolpe Rund 33 cm /diameter  Veggstolpe I 
østre vegg 
Hus 1 

Brungrå 
sandblandet 
leire 

Ble ikke snittet 

34 Stolpe Oval 30 x 39 cm  Veggstolpe I 
østre vegg 
Hus 1 

Brungrå 
sandblandet 
leire 

Ble ikke snittet 

35 Stolpe Rund 26 cm/ diameter  Veggstolpe I 
østre vegg 
Hus 1 

Brungrå 
sandblandet 
leire 

Ble ikke snittet 

36 Stolpe Oval 54 x 62 cm 21 cm Takbærende 
stolpe Hus 1 

 Grå, svakt 
sandblandet 
leire i 
nedgravingen, 
brungrå 
sandblandet 
leire i 
stolpeavtrykket.

F-13 (kp05) tatt 
fra 
stolpeavtrykket 

37 Avskrevet       
38 Stolpe Rund 35 cm/diameter 20 cm Veggstolpe i 

østre vegg 
Hus 1 

Grå 
sandblandet 
leire. 

F-19 

39 Stolpe Rund 30 cm/diameter  Hus 1 Brungrå 
sandblandet 
leire 

Ble ikke snittet 

40 Stolpe Rund 50 cm/diameter 38 cm Takbærende 
stolpe Hus 1 

Grå 
sandblandet 
leire. 

F-18 

41 Stolpe    Veggstolpe I 
østre vegg 
Hus 1 

  

42 Stolpe Rund 28 cm/diameter  Mulig stolpe Lys gråbrun 
sandblandet 
leire 

Ble ikke snittet 

43 Avskrevet       
44 Stolpe Rund 30 cm/diameter 20 cm Veggstolpe I Brungrå  
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Hus 2 sandblandet 
leire. 10 cm 
bredt 
stolpeavtrykk 

45 Ildsted Ujevnt rund 60 cm/diameter  Bunnrest av 
ildsted 

Grå sandbladet 
leire svakt 
spette med 
brent leire. Litt 
kull 

Ble ikke snittet 

46 Urnegrav Rund 30 cm/diameter 10 cm  Svart organisk 
masse i de 
ytterste 4 cm. 

F-4 -9. Brente 
bein av dyr og 
menneske, 1 
dekorert 
beinnål, 1 
draktnål i jern, 
1 krumkniv i 
jern. Kullprøve. 
MF-1. 

47 Stolpe Rund 25 cm/diameter  Veggstolpe i 
vestre vegg 
Hus 2 

Grå 
sandblandet 
leire 

Ble ikke snittet 

48 Stolpe Rund 22 cm/diameter 6 cm Veggstolpe i 
vestre vegg 
Hus 2 

Gråbrun 
sandblandet 
leire 

 

49 Stolpe Rund 27 cm/diameter  Veggstolpe i 
vestre vegg 
Hus 2 

Grå 
sandblandet 
leire 

Ble ikke snittet 

50 Nedgravning Ujevn 130 x 150 cm 22 cm  
Nedgravning 
med ukjent 
funksjon. 
Muligens 
middelalder 
eller etter-
reformatorisk 

Brungrå til 
mørk brun 
sandblandet, 
kullholdig 
organisk. 

Viser tydelig 
minst 2 faser 
med aktivitet. 
Trolig 
nedgravde 
organiske 
rester etter 
gårdsdriften. 

51 Kokegrop Oval 66 x 78 cm   Lys grå, svakt 
sandblandet 
leire. Små 
skjørbrente 
stein og 
antydning til 
kullrand. 

Ble ikke snittet 

52 Kokegrop Rund 90 cm/diameter 11 cm  Brungrå sterkt 
sandblandet 
leire spettet 
med kull. 
Enkelte små 
skjørbrente 
stein. 

F- 10 keramikk, 
F-12 (kp4). 10 
liter kokstein. 
Rester etter 2 
kar som sto 
med bunnen 
ned in situ,. 
Kokegropen er 
anlagt direkte 
på bergflaten 
under. 

53 Kokegrop Rund 75 cm/diameter   Gråbrun 
sandblandet 

Ble ikke snittet. 
Noe forstyrret 
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leire med 
nevestore 
skjørbrente 
stein. 6 cm 
bred kullrand. 

av moderne 
aktivitet. 

54 Kokegrop Rund 68 cm/diameter 10 cm  Gråbrun 
kullblandet 
leire, 
skjørbrente 
stein og 
kullrand 
bestående av 
kullstøv. 

 

55 Stolpe Rund 25 cm/ diameter   Lys gråbrun, 
svakt 
sandblandet 
leire 

Ble ikke snittet 

56 Stolpe Rund 25 cm/diameter   Lys gråbrun, 
svakt 
sandblandet 
leire 

Ble ikke snittet 

57 Kokegrop Rund 100 
cm/diameter 

  Lys gråbrun, 
svakt 
sandblandet 
leire. Små 
skjørbrente 
stein og 2 cm 
kullrand 

Ble ikke snittet 

58 Stolpe Rund 40 x 46 cm 25 cm Takbærende 
stolpe Hus 2 

Brungrå 
sandblandet 
leire 

 

59 Stolpe Rund 49 x 52 cm 19 cm Takbærende 
stolpe Hus 2 

Brungrå svakt 
sandblandet 
leire. 

 

60 Avskrevet       
61 Stolpe Oval 34 x55 cm 25 cm Takbærende 

stolpe Hus 2 
Brungrå 
sandblandet 
leire 

 

62 Ildsted Rund 80 x 90 cm 1 cm Hus 2 Flekkvis lys 
leire og 
kullblandet 
sand/leire 

F-10 (kp 3) 

63 Avskrevet       
64 Avskrevet       
65 Avskrevet       
66 Stolpe Rund 19 cm/diameter   Gråbrun 

sandblandet 
leire 

Ble ikke snittet 

67 Avskrevet       
68 Stolpe Rund 16 cm/diameter  Hus 1 Brungrå 

sandblandet 
leire 

Ble ikke snittet 

69 Stolpe Ujevn 28 cm/diameter  Veggstolpe I 
vestre vegg 
Hus 1 

Brungrå sand 
og grusbladet 
leire 

Ble ikke snittet. 
Forstyrret av 
drenering i vest
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70 Stolpe Rund 35 cm/diameter 10 cm Veggstolpe I 
veste vegg 
Hus 1 

Brungrå sand 
og grusblandet 
leire. 

 

71 Stolpe Rund 30 cm/diameter  Veggstolpe I 
vestre vegg 
Hus 1 

Brungrå sand 
og grusblandet 
leire 

Ble ikke snittet 

72 Stolpe Rund 34 cm/diameter  Veggstolpe I 
vestre vegg 
Hus 1 

Brungrå sand 
og grusblandet 
leire 

Ble ikke snittet 

73 Stolpe Oval 55 x 63 cm 29 cm Takbærende 
stolpe Hus 1 

 Grå, svakt 
sandblandet 
leire i 
nedgravingen, 
brungrå 
sandblandet 
leire i 
stolpeavtrykket. 
Skoning 

 

74 Avskrevet       
75 Stolpe Oval 56 x 65 cm 26 cm Takbærende 

stolpe  Hus 1 
 Grå, svakt 
sandblandet 
leire i 
nedgravingen, 
brungrå 
sandblandet 
leire i 
stolpeavtrykket.

 

76 Avskrevet       
77 Avskrevet       
78 Avskrevet       
79 Stolpe Oval 62 x 74 cm 20 cm Takbærende 

stolpe Hus 1 
 Grå, svakt 
sandblandet 
leire i 
nedgravingen, 
brungrå 
sandblandet 
leire i 
stolpeavtrykket.

 

80 Stolpe Rund 45 cm/diameter 26 cm Takbærende 
stolpe Hus 1 

 Grå, svakt 
sandblandet 
leire i 
nedgravingen, 
brungrå 
sandblandet 
leire i 
stolpeavtrykket.

Forstyrret i vest 
av drenering 

81 Stolpe Ujevn 34 cm/diameter  Veggstolpe I 
østre vegg 
Hus 1 

Brungrå 
sandblandet 
leire med noe 
småstein 

Ble ikke snittet 

82 Stolpe Ujevn 24 cm/diameter  Veggstolpe I 
østre vegg 
Hus 1 

Brungrå 
sandblandet 
leire 

Ble ikke snittet 

83 Stolpe Rund 37 cm/diameter  Veggstolpe I 
østre vegg 

Brungrå 
sandblandet 

Ble ikke snittet 
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Hus 1 leire 
84 Stolpe Ujevn 84 cm/diameter  Veggstolpe I 

østre vegg 
Hus 1 

Brungrå 
sandbladet 
leire 

Ble ikke snittet. 
Ødelagt av 
drenering i 
vest. 

85 Stolpe Rund 28 cm/diameter  Veggstolpe I 
østre vegg 
Hus 1 

Brungrå 
sandblandet 
leire 

Ble ikke snittet 

86 Stolpe Rund 32 cm/diameter  Hjørnestolpe 
I NØ hjørne 
Hus 1 

Brungrå sand 
og grusblandet 
leire. Antydning 
til skoning. 

Ble ikke snittet 

87 Stolpe Oval 20 x 35 cm 14 cm Hus 4 Mørk brun 
sandblandet 
organisk 
spettet med 
brent leire og 
kull. 

 

88 Avskrevet       
89 Stolpe Rund 22 cm/diamtere 16 cm  Brun og grå 

spettet 
sandblandet 
organisk 
masse. 
Iblandet kull og 
brent leire. 

 

90 Stolpe Rund 77 cm/diameter 19 cm Takbærende 
stolpe Hus 4 

Mørk gråbrun 
sandblandet 
organisk 
spettet med 
brent leire. 
Noen mindre 
skjørbrente 
stein. 20 cm 
bredt 
stolpeavtrykk i 
vest. 

F-21-keramikk. 
 Ødelagt i øst 
av moderne 
aktivitet. 

91 Avskrevet       
92 Avskrevet       
93 Avskrevet       
94 Stolpe Rund   Takbærende 

stolpe Hus 4 
 Trolig 

utskiftning eller 
dobbelstolpe 
med S-95. 
Dokumentasjon 
tapt grunnet 
uvær. 

95 Stolpe Rund 50 x 60 cm 19 cm Takbærende 
stolpe Hus 4 

Gråbrun 
sandblandet 
leire svakt 
spettet med 
kull og brent 
leire. 

F-20- dekorert 
keramikk fra 
RJA. F-27(mf-
4) 

96 Avskrevet       
97 Stolpe Oval 70 x 82 cm 38 cm Takbærende Grå F-24 
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stolpe Hus 4 sandblandet 
leire spettet 
med organisk 
materiale i 
nedgarvningen, 
brun 
sandbladet 
organisk med 
brent leire og 
kull i 
stolpeavtrykket. 
Skoning. 

F-25 (mf-2) 

98 Avskrevet       
99 Stolpe Rund 83 cm/diameter 31 cm Takbærende 

stolpe Hus 4 
Gråbrun 
sandblandet 
organisk med 
brent leire, kull 
og noe 
skjørbrent stein

 

100 Stolpe Oval 53 x 72 cm 24 cm Takbærende 
stolpe Hus 4 

Gråbrun 
sandblandet, 
organisk,   i 
nedgravningen. 
Mørk gråbrun 
sand og 
grusblandet 
organisk 
spettet med 
kull og brent 
leire i 
stolpeavtrykket.

 

101 Nedgravning Oval 90 x 130 cm 23 cm Mulig 
tilknytning til 
Hus 4 

Mørk gråbrun 
sand og 
grusblandet 
leire. Svakt 
kullspettet. 
Enkelte 
skjørbrente 
stein. 

 

102 Stolpe Rund 70 cm/ diameter 15 cm Hus 4 Gråbrun 
sandblandet, 
organisk, leire 
med brent leire. 
20 cm bredt 
stolpeavtrykk 
med mer 
organisk 
innhold. 

 

103 Avskrevet       
104 Stolpe Rund 26 cm/diameter  Mulig 

veggstolpe 
Hus 4 

Brungrå, 
sandblandet 
leire med 
organiske 
innslag. 

Ble ikke snittet 

105 Avskrevet       
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106 Avskrevet       
107 Stolpe Oval 60x 70 cm 27 cm  Gråbrun 

sandblandet 
organisk med 
stolpeavtrykk I 
mer organisk 
masse. 
Skoning. 

 

108 Stolpe Rund 30 cm/diameter  Liten stolpe 
med skoning 

Gråbrun sand 
og grusblandet 
leire 

Ble ikke snittet 

109 Stolpe Rund 45 x 53 cm 18 cm Takbærende 
endestolpe 
Hus 4 

Brungrå 
sandblandet 
organisk med 
svak antydning 
til 
stolpeavtrykk. 

 

110 Stolpe Rund 30 cm/diameter 13 cm Trolig 
takbærende 
stolpe Hus 4 

Mørk gråbrun 
sand og 
grusblandet 
leire. Skoning. 

 

111 Stolpe Rund 50 cm/diameter 13 cm Takbærende 
stolpe Hus 4 

Mørk gråbrun 
sand og 
grusblandet 
leire. Antydning 
til 
stolpeavtrykk. 

 

112 Stolpe Rektangulær 48 x 80 cm 40 cm Takbærende 
stolpe Hus 4 

Mørk gråbrun 
sand og 
grusblandet 
leire med skå 
skjørbrente 
stein og kull. 
Selve 
stolpeavtrykket 
går dobbelt så 
dypt som 
nedgravningen, 
har skoning og 
mørk brunsvart 
sandblandet 
organisk 
masse med kull 
og brente bein. 

F-22 keramikk. 
F-23- brente 
bein. F-26 (mf-
3) 

113 Stolpe Oval 27 x 30 cm   Grå 
sandblandet 
leire. 
Nevestore 
skjørbrente 
stein 

Ble ikke snittet 

114 Stolpe Rund 28 cm/diameter  Mulig 
stolpehull 

Lys grå 
sandblandet 
leire med gule 
spetter 

Ble ikke snittet 

115 Avskrevet       
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116 Stolpe Rund 30 cm /diameter 7 cm Veggstolpe i 
østre vegg 
Hus 2 

Lys gråbrun, 
svakt 
sandblandet 
leire. Antydning 
til skoning. 

 

117 Stolpe Ujevn 36 cm/diameter  Mulig 
stolpehull 

Lys gråbrun, 
sandblandet 
leire. Mulig 
kantskoning. 
Ble ikke snittet.

 

118 Stolpe Oval 30 x 35 cm  Mulig 
stolpehull 

Lys gråbrun 
sandblandet 
leire med gule 
spetter 

Ble ikke snittet 

 
 

8.2. FUNN OG PRØVER 
Funnliste 
 

C- nummer Funnr. i felt Gjenstand Kontekst 

56154 - 1 F-10 Keramikk S-52, kokegrop 
56154 - 2 F-10 Keramikk S-52, kokegrop 
56154 - 3 F-15 Keramikk S-9, nedgravning 
56154 - 4 F-21 Keramikk S-90, stolpe Hus 

4 
56154 - 5 F-24 Keramikk S-97, stolpe Hus 

4 
56154 - 6 F-20 Keramikk S-95, stolpe Hus 

4 
56154 - 7 F-22 Keramikk S-112, stolpe Hus 

4 
56154 - 8 F-2 Flintavslag S-9, kokegrop 
56154 - 9 F-18 Flintavslag S-40, stolpe Hus 

1 
56154 - 10 F-19 Flintfragment S-38, stolpe hus 1 
56154 - 11 F-1 Flintavslag Løsfunn 
56154 - 12 F-23 Brente dyrebein S-112, stolpe Hus 

4 
56154 - 13 MF-3 Frø/korn S-112, stolpe Hus 

4 
56165 - 14 MF-4 Frø/korn S-95, stolpe Hus 

4 
56154 - 15 MF-2 Frø/korn S-97, stolpe Hus 

4 
56154 - 16 KP-7 Kullprøve S-95, stolpe Hus 
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4 
56154 -17 KP-8 Kullprøve S-97, stolpe Hus 

4 
56154-18 KP-01 Kullprøve S-1, kokegrop 
56154-19 KP-03 Kullprøve S-62, ildsted 
56154-20 KP-04 Kullprøve S-52, kokegrop 
56154-21 KP-05 Kullprøve S-36, stolpe Hus 

1 
56154-22 KP-06 Kullprøve S-9, kokegrop 
    
56155 - 1 F-5 Krumkniv i jern S-46, urnegrav 
56155 - 2 F-5 Nål i jern S-46, urnegrav 
56155 - 3 F-4 Nål i bein S-46, urnegrav 
56155 - 4 F-7 Brente bein, human S-46, urnegrav 
56155 - 5 F- 6 Brente bein, fauna S-46, urnegrav 
56155 - 6 MF-1 Frø/korn S-46, urnegrav 
56155 - 7 KP-2 Kullprøve S-46, urnegrav 
 

 Liste over kullprøver  
Prøvenr C-nr. BETA Lab.nr. Type Treslag C14-dat. 
K1 56154-18  

 
S-1, kokegrop Quercus, 

Tilia, 
Salix/populu
s 

Ikke datert 

K2 56155-7 237638 S-46, 
urnegrav 

Betula BC 200- AD 
10 

K3 56154-19 237639 S-62, ildsted 
Hus 2 

Corylus BC 720-700 
og BC 540-
370 

K4 56154-20 237640 S-52, 
kokegrop 

Betula, 
Quercus 

BC 60 – AD 
70 

K5 56154-21 237641 S-36, stolpe 
Hus 1 

Quercus AD 390-560 

K6 56154-22  S-9, kokegrop 
I nedgravning 

Quercus Ikke datert 

 
 
 
 
 
 

 31Universitetets kulturhistoriske museer 
Fornminneseksjonen 

 



Gnr. , kommune  Saksnr. 

 

 

 

8.3. TEGNINGER 
 
 

TEGNING 1: HUS 1 – TAKBÆRENDE STOLPER 
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TEGNING 2 : HUS 3 
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TEGNING 3 : HUS 4 – TAKBÆRENDE STOLPER 
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8.5 FOTOLISTE 

 
Cf.33700 Motivbeskrivelse Tatt mot

S
1 S-59 profil S
2 Området før åpning SV
3 Området før åpning S
4 Hus 1 før utgravning N
5 S-46 urnegrav i plan S
6 S-46 nærbilde i plan. S
7 S-1 plan VSV
8 S-54 plan Ø
9 S-46 detaljfoto under utgravningen. Kraniefragmenter og jernnål. S
10 S-54 i profil Ø
11 S-46 under utgravning. S
12 S-1 i profil SØ
13 S-1 i profil SØ
14 S-46. Krumkniv In Situ SØ
15 S-2 i plan SV
16 S-59 plan S
17 S-58 plan S
18 S-29 plan SV
19 S-58 i profil S
20 S-64 plan S
21 S-61 plan S
22 S-29 i profil S
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Cf.33701 Motivbeskrivelse Tatt mot
1 S-50 plan S
2 S-44 plan S
3 S-32 profil S
4 S-44 profil S
5 S-75 plan SSV
6 S-62 plan S
7 S-75 profil S
8 S-65 plan S
9 S-79 plan SV
10 S-116 plan S
11 S-115 plan S
12 S-116 profil V
13 S-48 profil S
14 Hus 2 oversikt S
15 Hus 2 oversikt S
16 S-79 profil S
17 S-52 plan S
18 S-36 plan SV
19 S-52 profil N
20 S-36 profil S
21 S-31 plan SV
22 S-31 profil S
23 S-50 plan Ø
24 S-50 plan S
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Cf.33702 Motivbeskrivelse Tatt mot
S

1 S-27 plan S
2 S-70 plan S
3 Hus 3 oversikt. S-9 foran til høyre V
4 S-20 profil S
5 S-20 plan SV
6 S-9 profil V
7 S-67 plan S
8 S-73 profil S
9 F-15 i S-9. Nærbilde
10 S-73 plan S
11 S-9 plan V
12 S-23 profil S
13 S-77 plan SV
14 S-23 profil S
15 S-76 plan SV
16 S-80 profil S
17 S-10 profil S
18 S-12 profil S
19 S-80 plan SV
20 S-6 profil S
21 S-74 plan S
22 S-7 profil S
23 S-27 profil S
24 S-50 profil S
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Cf.33703 Motivbeskrivelse Tatt mot
1 S-109 profil SØ
2 S-38 0g S-40 plan V
3 S-70 profil S
4 S-40 og S-38 profil V
5 S-100 profil SØ
6 S-95 profil SØ
7 S-90 plan SSV
8 Hus 1. Oversikt etter utgravning. N
9 Hus 1. Oversikt etter utgravning S
10 S-90 profil SØ
11 S-87 profil SØ
12 S-102 plan S
13 S-94 profil Ø
14 S-111 plan SØ
15 S-111 profil SØ
16 S-102 profil Ø
17 S-97 plan S
18 S-112 profil SØ
19 S-97 profil SØ
20 S-101 plan SV
21 S-99 plan SØ
22 S-99 profil SØ
23 S-109 plan SØ
24 S-107 plan SØ

 
Cf33704 Motivbeskrivelse Tatt mot 
1 Hus 4. Oversikt SØ 
2 S-107. Profil SØ 
3 Funnummer 20 --- 
4 Funnummer 20 --- 
5 Funnummer 4 --- 
6 Funnummer 4 --- 
7 Funnummer 4 --- 
8 Hus 4. Oversikt SØ 
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8.6. ANALYSER  
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8.6 K   ART
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