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SAMMENDRAG 
 

Arkeologisk undersøkelse gjennomført i perioden 03.09. – 24.09. 2010 i forbindelse med utbygging 

av ny veitrase for riksvei 2 gjennom Glåmdalen. Lokaliteten (ID 114934) lå i dyrket mark og ble 

undersøkt ved hjelp av maskinell flateavdekning. På to felt som omfattet totalt 2150 m
2
, ble det 

avdekket 43 strukturer, hvorav 28 senere ble avskrevet. 15 strukturer ble tolket som spor etter 

førreformatoriske aktiviteter. 

 

I løpet av utgravningen ble det undersøkt to kullgroper datert til middelalder og to kokegroper med 

datering til henholdsvis folkevandringstid og vikingtid. I en fordypning uten spor av nedgravning 

ble det funnet store mengder keramikk, antagelig fra jernalder. Korn fra fyllmassene rundt 

keramikkskårene er datert til nyere tid, og må dermed tolkes som en senere forstyrrelse. I østre del 

av feltet var det et område som var svært forstyrret av en gjenfylt dam. Her var det rester av flere lag 

og flere udefinerte nedgravninger. Området og fyllmassene bar preg av omroting og forstyrrelser. 

 

Det ble tatt ut totalt 23 prøver i felt. Av disse ble syv kullprøver vedartsbestemt av Helge I. Høeg, 

mens en makrofossilprøve ble analysert av Anine Moltsen, NOK. Fem prøver ble radiologisk datert 

ved Nasjonallaboratoriet for 14C-datering ved NTNU.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

DELRAPPORT 2, RV2 GLÅMDALEN  

MELSTRØM, 18/9, SØR-ODAL, HEDMARK  

JONE RØST KILE 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen er gjennomført som en del av prosjektet Rv2 Glåmdalen i Sør-

Odal og Kongsvinger kommuner. Prosjektet omfatter utgravninger i forbindelse 

med bygging av ny riksvei 2 og finansieres av Statens vegvesen. Veistrekningen 

vil til sammen utgjøre ca. 60 km og gå gjennom Ullensaker og Nes kommuner i 

Akershus samt Sør-Odal og Kongsvinger kommuner i Hedmark. Veiprosjektet 

er planlagt som fire delstrekninger, og omfattes av flere reguleringsplaner. Den 

vestre strekningen, Kløfta-Nybakk i Ullensaker kommune, utgjorde første 

utbyggingsetappe og er ferdigstilt. I den forbindelse ble det foretatt arkeologiske 

undersøkelser av seks lokaliteter (Simonsen og Martens 2008). Prosjektet Rv2 

Glåmdalen gjelder de østligste 16,5 km av strekningen (se kart) og omfattes av 

to reguleringsplaner. I forbindelse med planleggingen av veiprosjektet 

gjennomførte Hedmark fylkeskommune registreringer i 2007 (Eggen og Lia 

2008). Fylkeskommunen oversendte saken til Riksantikvaren for behandling i 

henhold til kulturminneloven § 8, 4. ledd i brev av 4. juni 2008. Kulturhistorisk 

museum oversendte sin uttalelse til Riksantikvaren i brev av 2. september 2008. 

Riksantikvaren ga dispensasjon med vilkår om arkeologiske undersøkelser for 

de berørte kulturminnene i brev av 16.09. 2008. Tiltakshaver Statens Vegvesen 

bestilte utgravninger 19. februar 2009. De arkeologiske undersøkelsene ble 

gjennomført fortløpende i perioden 17. 08. – 08.10. 2010 

 
RAPPORTER RV2 GLÅMDALEN, SØR-ODAL 
OG KONGSVINGER KOMMUNER 

FORFATTER LOKALITETSNAVN 
KULTURMINNE-
TYPER 

C-NUMMER 

 
1 

Delrapport 1 
Leikvang: Bosetningssspor; hus, 
kokegroper og grøfter fra eldre og 
yngre jernalder  

G. B. Bukkemoen Leikvang, Lokalitet 2 Bosetningsspor 
C57713-
C57715 

 
2 

Delrapport 2 
Melstrøm: Aktivitets- og 
produksjonsspor fra jernalder og 
middelalder 

J. R. Kile Melstrøm, Lokalitet 1 
Aktivitets- og 
produksjonsspor 

C57680 

 
3 

Delrapport 3 
Børstad: Hus fra middelalder og 
kokegrop fra romertid 

J. R. Kile 
 
Børstad, Lokalitet 3 

Bosetningsspor C57681 

 
4 

Delrapport 4 
Fulu store: Grav, tørkegrop, 
kokegroper og nedgravninger fra 
eldre jernalder 

D. E. Færø Olsen Fulu store, Lokalitet 4 Bosetningsspor 
C57682 og 
C57683 

 
5 

Delrapport 5 
Fulu store: Bosetningsspor fra 
bronsealder og eldre jernalder, og 
produksjonsspor fra middelalder 

D. E. Færø Olsen Fulu store, Lokalitet 5 
Bosetnings- og 
produksjonsspor 

C57684 og 
C57685 

 
6 

Delrapport 6 
Stømner ytre: Kullgrop og hulvei 
Sesselrud: Rydningsrøys fra nyere 
tid 

G. Steinskog 
Stømner ytre, Lokalitet 
6, Sesselrud, Lokalitet 
7 

Kullgrop, hulvei og 
rydningssrøys 

C57705 

Tabell 1. Oversikt over delrapporter tilknyttet prosjektet Riksvei 2 Glåmdalen.  
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Figur 1. Øverst: Oversiktskart over Sør-Norge, Sør-Odal og Kongsvinger med prosjektområdet 

avmerket. Nederst: Oversiktskart over prosjektområdet med alle lokalitetene avmerket. Kart: 

KHM. 
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2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsen fant sted i tidsrommet 3. – 24. september 2010. Med unntak av 2-

3 dager med kraftige regnbyger, var det stort sett opphold og stabile værforhold i 

perioden.  

 

Navn Stilling Periode  
Antall 

dagsverk 

Antall 

ukesverk 

Inger Marie Berg-

Hansen 

Prosjektleder    

Grethe Bjørkan 

Bukkemoen  

Utgravningsleder    

Jone Røst Kile Feltleder 03.09.-24.09.10 15,5 3,1 

Hilde Melgaard Feltassistent 03.09.-24.09.10 15,5 3,1 

Åsa Rommetveit 

Celius 

Feltassistent 16.09.10 1 0,2 

Turid Brox Nilsen Feltassistent 15.09.10 1 0,2 

Sum   33 6,6 

Turid Brox Nilsen Innmåler 23.08.-20.09.10 2 0,4 

Knut Spigeseth Maskinfører 06.09.-07.09.10 1,5 0,3 

Bjørn Svendsen Maskinfører 07.09.-16.09.10 6,5 1,3 

Tabell 2. Oversikt over personale og tidsbruk 

 

3. FORMIDLING  

Arkeolog Åsa Rommetveit Celius var ansatt som formidlingsansvarlig under 

utgravningsarbeidet. Hun holdt omvisninger for skoleklasser og andre 

besøkende, og sørget for internettpresentasjoner via vår utgravningsblogg på 

Åpen arkeologi som er tilgjengelig på Kulturhistorisk museums hjemmeside 

http://www.khm.uio.no/. 

 

De arkeologiske undersøkelsene langs Rv2 ble omtalt i nettavisen Odalsportalen 

13. september 2010. 

 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

Det undersøkte området ligger i dyrket mark helt øst på den flate Strømsletta 

som strekker seg mellom Slomarka og Melstrøm i Sør-Odal kommune. 

Lokaliteten (ID-114934) befinner seg rett nord for dagens riksvei 2, inn mot et 

skogholt i sørvest og er ellers omgitt av store, flate jorder. Strøm kirke ligger ca. 

800 meter lenger vest, Glomma i overkant av 300 meter mot sør. Omtrent 100 

meter nord for planområdet begynner terrenget å stige opp mot en skogkledd 

åsside som strekker seg langs med Strømsletta.  

http://www.khm.uio.no/
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Figur 2. Kart over lok. 1, Melstrøm. Bakgrunnskart: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000-150408SAS. Produsert av Turid Brox Nilsen 

 

Det nærliggende kirkestedet Strøm (ID-84984) er fra middelalderen, men stedets 

stavkirke ble revet i 1856 og erstattet med teglsteinskirken som står der i dag. 

Strøm mellem skal ha tilhørt den store jernaldergården Strøm, som ble oppdelt i 

tre bruk i tidlig kristen tid. En tolkning av navnet Strøm er at det stammer fra 

noen småfosser i Glomma i dette området. Gården Strøm mellem er nevnt første 

gang i 1394 under navnet ”Mædals Straumi” (Rygh 1900). Gården ble i 1744 

delt i to like store bruk (bnr. 1 og 9). Et av husene på bruk 9 skal ha vært brukt 

som lasarett under krigen mot svenskene 1808-1814 (Kirkeby og Amdal 1999). 
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På gårdstunet til samme bruk er det registrert et jernvinneanlegg (ID-69966) 

bestående av flere grunne forsenkninger med store mengder slagg. Det er også 

funnet en ”steinklubbe med fure” på tunet, og like nord for gårdsbygningene en 

skiveskraper i flint (ID-31117) i et område med mye kull og kokstein. Fra 

samme bruk ble det innlevert en skafthulløks i 1886 (C12803). 

 

 
Figur 3. Oversikt over registrerte fornminner i området rundt Melstrøm. Hentet fra Askeladden 

 

Tidligere arkeologiske undersøkelser omfatter to utgravninger gjennomført i 

2004 og 2005 av Kulturhistorisk museum i forbindelse med ny 

hovedvannledning gjennom området. Det ble da undersøkt flere nedgravninger 

fra eldre jernalder, samt et kokegropfelt med dateringer til romertid – 

folkevandringstid på gården Moen (49/1) (Melsom 2005/2007). Lokaliteten 

fortsatte på nabogården Krakerud (50/1,3) der det ble undersøkt bosetningsspor, 

blant annet med relasjon til håndverksaktivitet, hovedsakelig fra yngre 

bronsealder – førromersk jernalder (Melsom 2008). Lokaliteten ligger like sør 

for Glomma, sørvest for planområdet. Under Hedmark fylkeskommunes 

registreringer av den nye veitraseen gjennom Glåmdalen i 2007, ble det påvist 

enkelte arkeologiske strukturer på gården Strøm (35/6) nord for Strøm kirke som 

blant annet omfattet tre kokegroper med dateringer til førromersk jernalder – 

romertid (Eggen og Lia 2008).  

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Planområdet ble undersøkt ved maskinell sjakting av Hedmark fylkeskommune 

høsten 2007 (Eggen og Lia 2008). Under registreringen fremkom det til sammen 

åtte strukturer hvorav to kokegroper, to mulige kullgroper og fire 

nedgravninger/mulige stolpehull, hvorav en med funn av en del keramikkskår. 

Det ble sendt inn to kullprøver til datering i forbindelse med registreringen, en 
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av kokegropene fikk dateringen sen vikingtid, 900-920 e.Kr., mens en kullgrop 

ble datert til sen høymiddelalder, 1300-1450 e.Kr. De påviste kulturminnene 

faller delvis innenfor et av satsingsområdene for Kulturhistorisk museums 

virksomhet, med fokus på bosetning og gårdsutvikling. De overpløyde 

kullgropene kan sees i sammenheng med den samlede gården og bruken av inn- 

og utmarksressurser. Følgende problemstillinger var relevante ved den 

arkeologiske undersøkelsen (jf. Lønaas og Berg-Hansen 2009):  

 

 Funksjonsbestemmelse av de enkelte anleggene – hva representerer de 

udefinerte nedgravningene som ikke er nærmere funksjonsbestemt?  

 Datering av de enkelte anleggene, datering av bruksfasen(e) innenfor den 

enkelte lokalitet, samt tidsmessig sammenstilling av de ulike lokalitetene og 

eventuell tidsmessig samtidighet med andre nærliggende kulturminner.  

 Representerer funnområdene en kontinuerlig bosetning over lang tid, eller 

utgjør de ulike områdene en kortvarig (samtidig) eller flere separate 

bosetninger?  

 Relasjon mellom det enkelte funnområdet og samtidige kulturminner i 

nærheten.  

 Kokegroper og deres funksjon – innsamling av statistiske data. Er det 

sammenheng mellom størrelse, form og datering? 

 Belyse hvilke aktiviteter som har foregått i forbindelse med bruken av 

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

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

etter bygninger eller groper/anlegg/plasser hvor det kan ha foregått aktiviteter i 

tilknytning til kokegropene?  

 Kullgroper utgjør et massemateriale der en viktig del av den vitenskapelige 

verdien er knyttet til tallfesting og innsamling av data for bruk i statistiske 

analyser. Dette omfatter kullgropenes form, dimensjon, vedstabling, treslag, 

datering og eventuell gjenbruk/flere bruksfaser.  

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Under utgravningen ble maskinell flateavdekking anvendt for å fjerne matjorda i 

de aktuelle områdene, primært ved hjelp av en 14 tonns gravemaskin med 

pusseskuff og renseskjær. Framkomne strukturer ble gitt fortløpende S-numre 

innenfor nummerserien 1001-1043. Den samme nummerserien ble brukt i 

forbindelse med funn og prøver. Henvisninger til R-numre i rapporten viser til 

nummereringen utført under registreringen (Eggen og Lia 2008).  

 

Strukturene ble renset fram og digitalt innmålt i plan. Også feltets ytterkanter og 

enkelte snitt ble innmålt. Tiltakshaver satte på forhånd ut fastmerker med GPS. 

Alle koordinater som ble benyttet var i WGS 84, Euref 89 sone 32N. Innmåling i 

felt ble gjort med en Leica totalstasjon i 1100-serien og tilhørende prismestang 

med prisme og fjernstyring. 

 

Med noen unntak ble alle strukturene undersøkt, og dermed også dokumentert i 

plan og profil med tegning i skala 1:20 i tillegg til fotografering. Alle undersøkte 

strukturer ble beskrevet på et eget strukturskjema. Informasjonen om strukturene 

ble senere lagt inn i museets strukturbase. Det ble tatt ut kull- og/eller 
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makrofossilprøver fra profilet av de fleste snittete strukturene. Varmepåvirket 

stein fra kokegropene ble målt i liter.  

 

Det ble brukt et digitalt speilreflekskamera til all fotografering i felt. Bildene ble 

lagt inn i KHMs fotobase under Cf34256. Funn og prøver fra undersøkelsen ble 

katalogisert under C57680.  

 

Til databearbeiding ble programvarene Leica GeoOffice 2.0 og ArcGIS 9.3 

benyttet. I felt ble alle data lagret som enkeltpunkt på et PCMCIA-kort i 

totalstasjonen. Disse ble derettet importert til GeoOffice, og her konvertert til 

shape-filer som kunne bearbeides i ArcMap. Her ble punktene gjort om til 

polygoner via programutvidelsen "ET GeoWizards". De ferdige shapefilene ble 

til slutt lagret i en geodatabase i ArcGIS. ArcGIS ble også brukt i ferdigstillelse 

av kartene til rapporten. Alle kartdata og metadata er avlevert 

Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum etter felles mal og lagret 

digitalt i museets arkiver.  

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

For å hindre spredning av floghavre, ble undersøkelsens oppstart noe forsinket 

på grunn av nødvendig rengjøring av gravemaskin. Flateavdekkingen ble derfor 

først påbegynt for alvor andre dag i felt. Avdekkingen ble de første 1-2 dagene 

utført ved bruk av en liten, 8 tonns gravemaskin, noe som medførte sakte 

framgang og dessuten en svært ujevn flate. Vi fikk byttet til en 14 tonns maskin 

den tredje dagen, og dette resulterte i stor forbedring av både effektivitet og 

resultat.  

 

 
Figur 4. Cf34256_1_152. Flateavdekking av felt 1. Hilde Marie Sømme Melgaard går med 

gravemaskinen. Retning mot Ø. Foto: Jone Røst Kile. 

 

Vi startet avdekkingen langs dagens riksvei 2 sørøst for de strukturene som var 

registrert som mulige stolpehull, S1009 (R6-1), S1025 (R6-3) og S1026 (R6-4). 

Disse lå på rekke med nedgravningen S1005 (R6-2), hvor det ble funnet store 

mengder keramikk. Både flere av de registrerte strukturene og en del andre 
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avdekte strukturer på dette området av lokaliteten var svært usikre. På bakgrunn 

av tolkningen fra registreringen ble likevel området med de usikre stolpehullene 

definert som et mulig husområde under utgravningen. Et stykke lenger mot øst, 

langs riksvei 2, dukket det opp en rekke med fem små stolpehull (S1016, 1017, 

1019-1021), samt et større steinskodd stolpehull i nærheten (S1014). Også dette 

ble definert som et mulig husområde. I nordøst ble det avdekket en stor 

nedgravning, S1029, hvor det ble funnet et keramikkskår i overflaten. Mot 

nordvest lå de to kullgropene S1033 og S1035 (R7-1). Innerst i det nordvestre 

hjørnet av det avdekte feltet, dukket det opp et område med flere kullholdige 

strukturer og lag. Dette omfattet den udefinerte gropa S1037 (R7-2), grøft 

S1038, nedgravning S1039 og diverse omrotete lag betegnet som S1036, 1042 

og 1043. Det avdekte området inn mot riksvei 2 fikk betegnelsen felt 1.  

 

Nord for felt 1 ble det avdekket et nytt område, kalt felt 2. Her ble de to 

registrerte kokegropene S1040 (R7-4) og 1041 (R7-3) gjenfunnet, men ingen 

nye strukturer framkom.   

 

Under avdekkingen gikk stort sett to personer sammen med maskinen og renset 

opp med krafse. Det ble anvendt åtte dagsverk med gravemaskin, hvorav 

omtrent to dagsverk, fordelt over flere dager, ble brukt til maskinell snitting av 

de to kullgropene og strukturene i nordøsthjørnet av felt 1. Det ble totalt 

avdekket 2150 m
2
.  

 

Etter avdekking ble de mulige husområdene renset opp på nytt med krafse og 

graveskje. Ingen nye mulige stolpehull kom til syne. De fleste av de avdekkete 

strukturene ble snittet og dokumentert i plan og profil. De mulige husområdene 

ble prioritert, sammen med enkelte nedgravninger, kullgropene og kokegropene. 

Det ble også lagt flere snitt med maskin gjennom det omrotete området i nordøst 

og strukturene i tilknytning til dette. Kull- og makrofossilprøver ble tatt fra 

profilet av relevante strukturer underveis.  

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Planområdet lå i dyrket mark og deler av feltet var preget av dype plogspor. De 

fleste av de registrerte strukturene var blitt tildekket med veiduk før gjenfylling 

av sjaktene, men en del av disse dukene var imidlertid blitt forflyttet av plogen i 

løpet av de siste årenes dyrkning. Flere av strukturene var dermed ytterligere 

skadet siden registreringen fant sted.   

 

Strukturene var i liten grad forstyrret av andre moderne inngrep som for 

eksempel dreneringsgrøfter. Unntaket var det nordøstre hjørne av felt 1. Her 

gikk det en bred samlegrøft for drenering av jordene på denne siden av riksvei 2. 

Denne skal i følge grunneier ha blitt utvidet og gjenfylt på nytt i flere omganger. 

Tidligere bruker på gården fortalte også at det tidligere lå en dam i området som 

i dag danner et fuktig søkk rett øst for lokaliteten. Dammen skal ha blitt gjenfylt 

for å øke dyrkningsarealet en gang på 1970-tallet ved at en bulldoser skjøv 

fyllmasser fra jordet ned i fordypningen. Strukturene som befant seg helt nordøst 

på felt 1 var svært vanskelige å definere da de bar preg av forstyrrelser både fra 

dreneringsgrøften, påfylte og utdratte fyllmasser, samt vannbevegelse i 

nærheten. Dette siste gjelder spesielt grøft S1038. Grunnvannet står fortsatt høyt 
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i forsenkningen etterlatt av den gjenfylte dammen, og de dypeste delene av 

profilene i dette området ble fylt med vann kort tid etter snitting. Det ble 

observert en god del kull og enkelte skjørbrente stein i tillegg til fragmenter av 

brente bein i de omrotete og påførte fyllmassene, noe som trolig stammer fra 

strukturer i nærheten.  

 

Undergrunnen på felt 1 var generelt svært varierende, og vekslet mellom leire, 

silt og sand. Variasjonene gjorde seg også gjeldende som flekkvise 

uregelmessigheter som i en del tilfeller kunne minne om forhistoriske 

nedgravninger. Over store deler av feltet var det også spor etter eldre vegetasjon 

i området i form av rotvelt og brente/bortråtnede røtter. Mye av det som 

umiddelbart etter avdekking ble tolket som mulige nedgravninger, ble senere 

avskrevet som spor etter naturlige prosesser. I noen tilfeller var det vanskelig å 

si med sikkerhet om det var natur- eller kulturskapte prosesser som hadde dannet 

det aktuelle fyllskiftet selv etter snitting, og det er derfor flere av de udefinerte 

nedgravningene som kan være resultat av naturlige prosesser.  

 

 
Figur 5. Cf34256_1_177. Oversikt over felt 1 med vekslende undergrunn og plogspor. 

Nedgravning S1029 i forgrunnen. Retning mot Ø. Foto: Jone Røst Kile 

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

Undergrunnen på felt 1 var som nevnt svært vekslende, med partier av både 

sand, silt og leire. På felt 2 besto den hovedsakelig av brungul leire med noe 

innslag av silt. Det var ikke spor etter naturlig stein i undergrunnen, som var 

dekket av et 25-35 cm tykt matjordslag.  

 

Det ble avdekket 43 strukturer under utgravningen. Av disse ble 28 avskrevet 

som moderne forstyrrelser eller resultat av naturlige prosesser. Totalt fem 

strukturer ble avskrevet i plan på bakgrunn av likhetstrekk med allerede snittete 

og avskrevne strukturer, ellers ble alle nærmere undersøkt ved snitting. De 

gjenværende 15 strukturene besto av to kokegroper, to kullgroper, en fordypning 

med keramikk, en grøft med kull, seks udefinerte nedgravninger og tre lag 
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dannet av gjenfylling og aktiviteter i forbindelse med den eldre dammen som lå 

øst for feltet.  

 
Strukturer Antall 

Kokegrop 2 

Kullgrop 2 

Grøft 1 

Lag dannet av aktiviteter i forbindelse med 

dam 

3 

Grop/forsenkning med keramikk 1 

Udefinert nedgravning 6 

               Tabell 3. Oversikt over type strukturer funnet på lok 1, Melstrøm 

 

 
Figur 6. Oversikt over utgravningsområdet  
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5.5.1 GROP/FORSENKNING MED KERAMIKK 

Strukturen S1005 var uklar og vanskelig å definere både i plan og profil. I plan 

hadde den en størrelse på ca. 62 x 40 cm. Fyllmassene besto av grågul til lys 

brungrå, fin sand, noe mer kompakt og siltholdige enn undergrunnen rundt, men 

samtidig svært lik andre siltholdige flekker i nærheten, tolket som naturlige 

variasjoner. Gropa var omtrent 15 cm dyp med ujevn form, og det ble funnet 

store mengder keramikk (265,9 g) i de øvre 5-10 cm. De tetteste 

konsentrasjonene av keramikk ble observert i nordvestre del. I flekker rundt 

disse konsentrasjonene var fyllmassene en anelse mørkere enn i resten av 

nedgravningen. Strukturens uklare form og karakter tyder på at den er dannet av 

en naturlig forsenkning heller enn en intensjonell nedgravning.  

 

Keramikkskårene var til dels svært skjøre og forvitrete. De stammer trolig fra 

minst to ulike kar, begge med grov magring bestående av knust bergart. Den ene 

typen er mørk brungrå og har grovt til mellomgrovt gods med en tykkelse på 0,5 

– 0,6 cm. Den andre typen omfatter klart flest skår, har en rødlig beige farge og 

grovt gods med tykkelse på ca. 0,8 cm fra randskår og 1,6 cm fra bukskår. Selv 

om keramikken lå i konsentrasjoner, var skår fra de ulike karene spredt og 

sammenblandet. Det er derfor lite trolig at dette har vært en intensjonell 

nedleggelse av to eller flere hele kar. I tillegg til keramikken ble det funnet et 

enkelt fragment brent bein i sørøstre halvdel av nedgravningen.  

 

Sørøstre del av strukturen ble fjernet under snitting, mens hele nordvestre 

halvdel ble tatt inn som makroprøve etter at keramikkskårene var tatt inn. 

Analysene av makroprøven viser at fyllmassene inneholdt korn fra blant annet 

rug og agnkledd bygg. Kornene ble sendt til 
14

C-datering, og er datert til 80 ±25 

BP, yngre enn 1860 e.Kr. (TRa-2393). Dette tyder på at kornene stammer fra en 

moderne forstyrrelse, og ikke kan sees i relasjon til keramikkskårene funnet i 

samme forsenkning.  

 

5.5.2 KOKEGROPER 

S1040 

Strukturen tilsvarer den registrerte R 7-4. Gropa hadde en ujevn, kantete 

sirkulær form i plan, 85 x 86 cm, og var noe utpløyd, men likevel tydelig 

avgrenset. Den var 10 cm dyp med en klar og jevn avrundet form i profil. Det 

var bevart en tydelig kullrand langs bunnen og sidene av gropa med rester av 

forkullede stokker som lå i ulike retninger i bunnen av nedgravningen. De 

sentrale fyllmassene i den snittete halvdelen besto av kullblandet, spettet grågul 

silt og leire med ca. 1,5 liter skjørbrente stein. Trekull fra kullranden i bunnen 

av kokegropa er vedartsbestemt til bjørk og furu (Høeg 2010) og radiologisk 

datert på bjørk til 1555 ± 30 BP, 450-550 e.Kr. (TRa-2400).  

 

S1041 

Gropa tilsvarer den registrerte R7-3 og hadde en ujevn, oval form i plan, 98 x 72 

cm. Strukturen var svært overpløyd og kun åtte cm dyp, men var likevel jevn og 

tydelig avgrenset. Nedgravningen virket noe omrotet i vestre del, med mørke 

kullblandete fyllmasser uten bevart kullrand. Østre del besto av spettet lys silt 

og leire med mye humus, 1,5 liter små, kantete, skjørbrente stein og en tydelig 
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ytre kullrand. Gropa ble datert ved registrering til sen vikingtid, 900-920 e.Kr. 

(1040+/-40 BP). Trekull fra kullranden i bunnen av kokegropa er 

vedartsbestemt til bjørk og furu (Høeg 2010).   

 

 
Figur 7. Cf34256_2_123. Kokegropene S1040 og S1041 (i forgrunnen) i profil. Retning mot 

NNØ. Foto: Jone Røst Kile 

 

5.5.3 KULLGROPER 

S1035 

Strukturen tilsvarer den registrerte R7-1. Gropa har en noe ujevn, rektangulær 

form i plan, 266 x 200 cm, og er tydelig forstyrret av pløying. Det antas at 

størrelse i plan omtrent tilsvarer indre diameter målt fra innsiden av vollen på en 

kullgrop i utmark. Gropa er forholdsvis grunn med dybde på 24 cm, men jevn 

og tydelig i profil. Fyllmassene består av et svært spettet, omrotet siltlag med 

mye kullflekker sentralt og øverst i strukturen. Under opprensning av dette laget 

ble det funnet tegl, som kan stamme fra nyere forstyrrelser. Dette laget er, både 

under og på sidene, omgitt av et tydelig, men forholdsvis tynt kullag, tykkest 

mot sørvest. Dette tolkes som restene etter det brente kullet, mens det øverste 

laget trolig er dannet i etterkant av at gropa ble tømt for kull. Under og på 

sidene av kullaget er det et smalt, utvasket, gråhvitt sjikt omgitt av et tykt og 

utpreget brunrødt lag av anriket undergrunn. Det er ingen stratigrafiske 

indikasjoner på at gropa har vært brukt flere ganger. I plan er det synlig et 

rektangulært, oransjegult siltlag som omgir strukturen. Laget er så vidt synlig i 

øvre del av profilet og har en glidende overgang til undergrunnen. Siden gropa 

er forholdsvis nedpløyd, tolkes dette som rester av anrikningslaget som 

vanligvis er synlig i underkant av gammel markoverflate under vollen som har 

omgitt nedgravningen. Selve vollen er ikke bevart. Kullgropa er datert under 

registreringen til siste del av høymiddelalder, 1300-1450 e.Kr. (530+/-60 BP).  

 

 



Rv2 Glåmdalen, delrapport 2 

Melstrøm, Lokalitet 1 

18/9, Sør-Odal  Saksnr. 2008/10780 

 15 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

S1033 

Kullgrop med svakt avrundet rektangulær form i plan, 350 x 340 cm, og med 

kullrand langs ytterkant og et nytt kullag sentralt i strukturen. Det antas at 

størrelse i plan omtrent tilsvarer indre diameter målt fra innsiden av vollen på en 

kullgrop i utmark. Strukturen ble snittet med maskin, men lagvis nedover, noe 

som muliggjorde framrensing og dokumentasjon av bevarte, forkullede stokker 

mot bunnen av gropa. Bunnlaget er tydelig firkantet, og nedgravningen er totalt 

68 cm dyp. De bevarte stokkene tilhører den eldste synlige fasen i gropa, og 

representerer trolig en ytre kasse med krysstablet ved. Stokkene er kun bevart i 

ytterkantene av strukturens nedre del, men mengden bevarte stokker i dette 

området tyder på at en lignende krysstabling kan ha vært benyttet gjennom hele 

kullgropa. De bevarte stokkene er mellom fem og ti cm i diameter, og 

kullprøver fra disse er vedartsbestemt til furu (Høeg 2010).  

 

 
Figur 8. Cf34256_1_175. Kullgrop S1033 i plan. I bakgrunnen Hilde Marie Sømme Melgaard 

som tegner kullgrop S1035. Retning mot NV. Foto: Jone Røst Kile 

  

Rundt og over disse stokkene ligger et lyst, brunt sandlag med kullspetter, trolig 

dannet enten ved oppstabling av stokkene og/eller ved innrasing av 

undergrunnsmasser under brenning. Et nytt kullag med varierende tykkelse 

ligger over dette, tolket som rester etter nedrast kull i forbindelse med tømming 

av gropa. Over dette laget er det akkumulert et lag med silt og sand, tykkest 

langs kantene av gropa, og nesten ikke synlig sentralt. Over og innenfor dette 

laget er stratigrafien noe mer omrotet, tolket som resultat av en gjenbruksfase 

som generelt har gitt svært kullholdige fyllmasser, men konsentrert i mange 

smale sjikt med en totalt sett forholdsvis avrundet form. Dette laget er også 

synlig i plan, med en ujevn, kantete form, ca 120 x 100 cm og 36 cm dypt. 

Verken form eller fyllmasser i denne fasen stemmer med de typiske trekkene for 

en kullgrop, og det er heller ingen klare indikatorer på nedgravningens funksjon. 

Massene ser ut til å være akkumulert over lengre tid, og under det nederste 

sjiktet i nordre del er det dannet et noe ujevnt lyst utvaskningslag som tyder på 

at gropa har stått åpen en periode. Det ble funnet en skjørbrent stein og en større 
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bit av trekull i fyllmassene. Funn av en bit tegl helt i toppen er tolket som en 

moderne forstyrrelse. Trekull fra kullgropa er vedartsbestemt til furu (Høeg 

2010). De kullholdige fyllmassene i øverste fase er datert til 445 ± 25 BP, 1435-

1455 e.Kr. (TRa-2397) mens gropas nederste kullag er datert til 775 ± 25 BP, 

1245-1285 e.Kr. (TRa-2398).  

 

5.5.4 GRØFT, NEDGRAVNING OG OMRÅDE MED AKTIVITETER I FORBINDELSE 

MED DAM 

Nedgravningene S1037, S1038 og S1039 ligger i relasjon til et forstyrret 

område med kullholdige lag (S1036, S1042 og S1043) nordøst på felt 1. Som 

nevnt tidligere (jf. 5.4) har det ligget en dam her som skal ha blitt gjenfylt på 

1970-tallet, noe som har dannet store områder med påfylt og omrotet kull- og 

humusholdig silt og leire. Strukturene ligger i en skråning mot øst som antas å 

ha dannet bredden rundt dammen. I tillegg går det en bred dreneringsgrøft øst – 

vest gjennom området. 

 

S1037  

Nedgravningen hadde en ujevn, oval form i plan, ca 217 x 118 cm. Strukturen 

var vanskelig å skille klart fra underliggende grøft S1038 i plan, men 

avgrensningen var tydeligere i profil. Nedgravningen var 14 cm dyp, med et 

tydelig kullsjikt i bunnen. De sentrale fyllmassene består av spettet gråbrun silt 

med mye kull og humus. Under kullranden er det et smalt sjikt med gråhvit og 

oransje varmepåvirket silt. Strukturen skjærer ned i grøft S1038, men har trolig 

ingen direkte sammenheng med denne annet enn rent stratigrafisk.  

 

S1038  

En tilsynelatende frittstående grøft som strakte seg vest – øst i overkant av fire 

meter før den gradvis gikk over i det omrotete området S1043. S1037 var skåret 

ned i strukturens vestre ende, og det er ingen tegn til samtidighet eller annen 

direkte forbindelse mellom disse to annet enn stratigrafisk. Grøfta er 

gjennomsnittlig 70 cm bred og 39 cm dyp, med loddrette kanter, flat bunn og 

forholdsvis kompleks stratigrafi. I bunn ligger et lag med lys leire og sand 

iblandet trekullbiter som antagelig stammer fra første bruksfase. Det påfølgende 

laget ligger i et varierende sjikt gjennom hele grøftas lengde og inneholder store 

mengder kull og humus spettet med brent leire. Laget er tydeligst lengst mot 

vest og kan komme fra en form for brenning i grøfta, der de forkullede massene 

så er delvis fjernet. Lagene over dette er heterogene og ser ut til å representere 

ulike faser av gjenfylling og omroting. Det er en påfallende segmentering i deler 

av lagene, en tendens som blir mer utpreget mot øst og den gradvise overgangen 

til det omrotete området S1043. Dette skyldes antagelig i stor grad bevegelser i 

vannmassene i dammen og er med på å vanskeliggjøre forståelsen og tolkningen 

av grøfta. Trekull fra det nederste laget i grøfta er vedartsbestemt til furu og 

datert til 630 ± 25 BP, 1305-1395 e.Kr. (TRa-2399).  
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Figur 9. Cf34256_2_078. Grøft S1038 i profil (profil 4, se figur 10). Nedgravning S1037 er 

synlig øverst i profilet. Overgang til omrotete masser S1042 og S1043 i nedre del av profilet. 

Retning mot V. Foto: Jone Røst Kile 

 

S1039 

Nedgravningen var svært forstyrret og ødelagt, men var bevart i et omfang på 

ca. 650 x 200 cm. Strukturen var skåret av en bred dreneringsgrøft i nord og 

gikk gradvis over i det omrotete området S1043 i øst. Det var ikke mulig å 

avgjøre nedgravningens opprinnelige form og utstrekning. Fyllmassene sentralt 

i strukturen var kullblandete og humusholdige, med en ytre kullrand som var 

delvis atskilt fra de sentrale fyllmassene av et lag med lys leire med enkelte 

kullspetter. Det ble funnet en del brent leire i massene, men den var svært porøs 

og representerer muligens varmepåvirket undergrunnsleire. Overgangen mellom 

nedgravningen og dreneringsgrøfta i nord var preget av omroting, trolig fordi 

dreneringsgrøfta ble gjenfylt ved at fyllmasser fra jordet ble skjøvet ned i grøfta. 

I disse lagene ble det observert små fragmenter av brent bein og enkelte 

skjørbrente stein, som opprinnelig kan stamme fra S1039. 

 

S1036, S1042 og S1043 

Lengst nordøst på felt 1 ble det avdekket et område med flere lag av litt ulik 

karakter, men som alle inneholdt en god del kull og virket mer eller mindre 

omrotet. Dette området ligger i forlengelsen av grøft S1038 og nedgravning 

S1039, i en bratt skråning ned mot forsenkningen etter den gjenfylte dammen 

som skal ha ligget øst for feltet. Flere av disse lagene er trolig dannet av 

moderne aktiviteter, men ser ut til å delvis bestå av utdratte fyllmasser fra 

nærliggende nedgravninger, eventuelt også fra andre strukturer som nå er 

ødelagt. Området ble skilt i de tre ulike lagene S1036, S1042 og S1043 basert på 

fyllmassenes karakter, før alle lagene ble innmålt og snittet ved hjelp av 

gravemaskin.  
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Figur 10. Oversikt over det nordøstre hjørnet av felt 1 med snitt og strukturer. Kart laget av 

Turid Brox Nilsen 

 

S1036 var et ca. 1150 x 350 cm stort, ujevnt lag som var nesten helt dekket av 

lag S1042. Fyllmassene besto av humusholdig, kullblandet silt og matjord med 

en ytre kullrand omgitt av et tynt sjikt med gråhvit og guloransje varmepåvirket 

sand. Laget kan tolkes som rester etter nedsvidd vegetasjon og påførte masser i 

forbindelse med gjenfylling av dammen, men kan også være dannet ved en 

tidligere avsviing i området.  

 

S1042 omfattet et område i nedre del av skråningen som besto av flere lag med 

påfylte, moderne matjordsmasser iblandet flekker av trekull som trolig stammer 

fra eldre strukturer i området. Dette er tolket som fyllmasser som i følge 

tidligere bruker på gården Melstrøm skal ha blitt skjøvet ned fra de 

høyereliggende delene av jordet ved hjelp av en bulldoser ved gjenfylling av 

dammen på 1970-tallet. S1042 dekket hele det avdekkete nordøstre hjørnet av 

felt 1, og fortsatte ut over lokalitetens avgrensninger mot nord og øst.  

 

 
Figur 11. Cf34256_1_163. Profil1, gjennom område S1042 bestående av lag med påfylt 

matjord. Retning mot N. Foto: Jone Røst Kile 
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Overgangsområdet i skråningen mellom S1042 og strukturene S1038 og S1039 

ble skilt ut som lag S1043. Dette partiet besto av silt og leire inndelt i flere lag 

med varierende mengde kull og humus. Flere av lagene dannet forlengelsen av 

lag tolket som en del av grøften S1038, og hadde som disse en segmentert 

karakter med en til dels bølgende form i profil. Lagene ser ut til å være utdratt 

og avsatt gjennom bevegelser i nærliggende vannmasser, antageligvis tilhørende 

den nå gjenfylte dammen, og besto dermed av fyllmasser som trolig var utvasket 

fra nærliggende strukturer, hovedsakelig S1038.  

 

Både lag tilhørende grøften S1038 og de to områdene S1042 og S1043 gikk 

altså gradvis over i hverandre, men er trolig resultat av ulike aktiviteter. S1038 

er tolket som en grøft med svært kullholdige fyllmasser som har blitt delvis 

utvasket av vannmasser i øst. De utvaskete fyllmassene har dannet nye lag 

lenger mot øst som altså utgjorde området S1043. Dette innebærer at S1043 

også kan tolkes som en forstyrret og omdannet del av S1038, som igjen gradvis 

gikk over i de påførte fyllmassene tilhørende S1042.  

 

5.5.5 NEDGRAVNINGER MED UKJENT FUNKSJON 

S1029 

Noe ujevn, men tydelig avgrenset struktur med oval form i plan, 370 x 220 cm. 

Nedgravningen var klar og avrundet, 56 cm dyp, og med flere tydelige lag som 

trolig viser til ulike bruksfaser. Over en smal kullrand i bunn lå et grårosa siltlag 

med gråhvite flekker. Et forholdsvis kraftig kullag lå over dette igjen, som gikk 

over i smale gråhvite, utvaskede sjikt oppover langs gropas ytterkanter. Øverst 

ligger et heterogent gråbrunt lag som utgjør hovedparten av fyllmassene. Flere 

steder i nedgravningen er det forstyrrelser fra dyreganger.  

 

 
Figur 12. Cf34256_2_126. Nedgravning S1029 i profil. Retning mot NNV. Foto: Hilde Marie 

Sømme Melgaard. 

 

Det ble gjort en del funn i gropa, fra forhistorisk keramikk til mulig koks, tegl, 

brent bein, ubrente tenner, korrodert jern og nyere glass. Alle funnene er fra det 

øverste laget. Den store variasjonen i funnene tyder på at strukturen 

representerer en eldre nedgravning som er brukt i minst to omganger basert på 

de to kullsjiktene i nedre del av strukturen. Trolig er nedgravningen forstyrret av 
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en yngre nedgravning der også gjenstander fra eldre kontekster er bevart. Det er 

derfor stor usikkerhet tilknyttet alderen til en del av funnene, spesielt tann- og 

beinfragmentene. Etter snitting ble strukturen totalgravd. Trekull fra det 

nederste kullaget er vedartsbestemt til bjørk og furu og datert på bjørk til 1705 ± 

30 BP, 265-400 e.Kr. (TRa-2401).  

 

 

S1004, S1024 og S1030 

De resterende tre nedgravningene på felt 1 var svært usikre og vanskelig å 

definere sikkert som spor etter naturlige prosesser eller kulturelle aktiviteter. De 

hadde alle ulik karakter og fyllmasser, men har det felles at de hadde omtrentlig 

oval form i plan med forholdsvis grunn, avrundet profil. S1004 var ujevnt oval, 

86 x 65 cm, med fyllmasser bestående av rødbrun sand og silt som skilte seg 

tydelig fra undergrunnen. Strukturen var 18 cm dyp, med tydelig avgrensning i 

profil og ujevn, avrundet bunn med en noe utflytende fordypning i sørvest. En 

del kullspetter og biter av trekull var synlig i fyllmassene. S1024 var også ujevnt 

oval, 110 x 50 cm stor og 16 cm dyp, med klar og avrundet form i profil. 

Strukturen besto av gulbrun silt med utvaskete hvite flekker og en del spetter av 

kull. Fyllmassene var mer kompakte enn undergrunnen i området. S1030 var 66 

x 60 cm og med tydelig oval form, men noe utdratt på grunn av plogspor og 

dyreganger. Svært ujevn nedgravning i profil med utydelig avgrensning og 

fyllmasser av grågul og rødbrun siltblandet sand med kullspetter.  

 

5.5.6 AVSKREVNE STRUKTURER 

De svært vekslende undergrunnsforholdene på felt 1 skapte en del naturlige 

variasjoner som i plan kunne minne om groper eller stolpehull (jf. 5.4). I samme 

område lå det som ved avdekning ble definert som et husområde, en rekke med 

4-6 potensielle stolpehull (S1005, 1009, 1025-1028). Disse inkluderte de 

registrerte stolpehullene R6-1, R6-3 og R6-4 som ble tolket som del av et mulig 

hus i prosjektplanen (Lønaas og Berg-Hansen 2009). Flere av disse strukturene 

så usikre ut allerede ved opprensning, men ble allikevel snittet på grunn av 

nærhet og likhetstrekk med nedgravning S1005 hvor det ble funnet keramikk. 

De aller fleste strukturene i området ble imidlertid avskrevet etter nærmere 

undersøkelse.  

 

Langs med dagens riksvei 2 ble det avdekket en rekke på fem små, mulige 

stolpehull (S1016, 1017, 1019-1021) samt et litt større med kraftigere skoning 

like i nærheten (S1014). Disse ble innledningsvis definert som et mulig 

husområde, og samtlige ble snittet og dokumentert både i plan og profil. 

Fyllmasser og kontekst førte imidlertid til at alle ble avskrevet som moderne 

nedgravninger. Fyllmassene i strukturene var porøs og svært lik matjord, i 

tillegg var nedgravningene grunne og dårlig avgrenset. Det ble også observert en 

nedgravd telekabel som lå under en av stolpene tilsynelatende uten å ha 

forstyrret massene i strukturen. Stolpene tolkes derfor som samtidige eller noe 

yngre enn telekabelen. Det er imidlertid ingen klare indikasjoner på hvilken 

funksjon stolpene kan ha hatt.  

 



Rv2 Glåmdalen, delrapport 2 

Melstrøm, Lokalitet 1 

18/9, Sør-Odal  Saksnr. 2008/10780 

 21 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 
Figur 13. Cf34256_2_068 og Cf34256_2_069. Moderne stolpehull S1017 i plan og profil. 

Retning mot VNV. Foto: Hilde Marie Sømme Melgaard.  

 

5.5.7 FUNNMATERIALE 

Under utgravningen ble det gjort funn i to av strukturene. S1005 inneholdt et lite 

fragment brent bein og 65 skår i tillegg til mange små fragmenter av keramikk 

som veide totalt 256,9 g. Skårene stammer fra minst to kar med grovt til 

mellomgrovt gods og en tykkelse på henholdsvis 0,5-0,6 cm og 0,8-1,6 cm. 

Begge karene er udekorert og har grov magring av knust bergart.  

 

 
Figur 14. Cf34256_2_098. Konsentrasjon av keramikk V i nedgravning S1005. Retning mot NV. 

Foto: Jone Røst Kile 

 

I S1029 ble det funnet to skår av middels grov, uornert keramikk. I tillegg 

inneholdt nedgravningen seks små fragmenter av brent bein og fem fragmenter 

av ubrente tenner. Funnene ble gjort i et omrotet lag sammen med en del 

moderne materiale. 

5.5.8 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det ble totalt tatt ut 15 kullprøver fra kokegroper, kullgroper og nedgravninger 

(jf. tabell 8.2.2).  Sju av prøvene ble sendt til vedartsanalyse (Høeg 2010), og 

fem av disse ble videresendt til Nasjonallaboratoriet for 14C-datering ved NTNU 

(jf. vedlegg 8.5.2).  
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Det ble også tatt åtte makrofossilprøver hvorav tre var fra udefinerte 

nedgravninger. De resterende fem ble tatt ut fra de mulige stolpehullene i de to 

husområdene som senere har blitt avskrevet. Disse prøvene er derfor kassert. 

Makrofossilprøvene ble saltvannsflottert og det ble plukket ut trekull fra prøvene 

etter flottering. En av makrofossilprøvene ble sendt for analyse til Natur og 

kultur i København (jf. vedlegg 8.5.1). 

5.5.9 DATERING 

Keramikken som er funnet under gravingen er av en grov, udekorert type som 

det er vanskelig å tidfeste sikkert, men som antagelig var i bruk i eldre jernalder.  

 

Det ble funnet et forkullet korn av agnekledd bygg i nedgravningen S1005. Det 

eldste kjente eksemplaret av denne typen i Norge er datert til eldre bronsealder 

(Soltvedt og Enevold 2008: 60). Byggkornet ble funnet sammen med rester av 

annet forkullet korn, og disse ble datert til yngre enn 1860 e. Kr. (80 +/- 25 BP) 

ved Nasjonallaboratoriet for 14C-datering ved NTNU.  

 

Fra registreringen foreligger det en datering fra toppen av kokegropa S1041 til 

900-920 e. Kr. (1040+/-40 BP, Beta-239465), samt en fra øvre del av kullgrop 

S1035 til 1300-1450 e. Kr. (530+/-60 BP, Beta-239464).  

 

Fem kullprøver fra utgravningen er datert ved Nasjonallaboratoriet for 14C-

datering ved NTNU.  

 
Prøve 

nr. 

Museums 

nr. 

NTNU 

Lab.nr. 
Kontekst Vekt Vedart 

Datering 

BP 

Kalibrert 

datering 

KP1014 C57680/10 TRa-2401 S1029 Nedgravning, lag 7 8,6 g 
Pinus (furu), 

betula (bjørk) 

1705  

± 30 
265-400 e.Kr. 

KP1002 C57680/13 TRa-2397 S1033 Kullgrop, lag 1 22,5 Pinus (furu) 445 ± 25 1435-1455 e.Kr 

KP1003 C57680/14 TRa-2398 S1033 Kullgrop, lag 6 
30,8 

g 
Pinus (furu) 775 ± 25 1245-1285 e.Kr 

KP1008 C57680/19 TRa-2399 S1038 Grøft, lag 12 10,9 Pinus (furu) 630 ± 25 1305-1395 e.Kr 

KP1010 C57680/21 TRa-2400 S1040 Kokegrop, kullrand 6,4 g 
Pinus (furu), 

betula (bjørk) 

1555  

± 30 
450-550 e.Kr. 

Tabell 4. Oversikt over daterte kullprøver fra Melstrøm 18/9 

 

Tre av kullprøvene fra undersøkelsen, fra kullgrop 1033 og grøft S1038, er 

datert på kull fra furu som kan ha høy egenalder på opp til 600 år. 
14

C-dateringer 

fra ett tre kan dermed gi ulik datering basert på om prøven er fra kjerneved eller 

ytterved, noe som tillegger prøveresultatene et usikkerhetsmoment. Når det 

gjelder prøvene fra kullgropa tyder imidlertid størrelsen på de bevarte stokkene 

på bruk av ungt trevirke. Dette stemmer med at mindre dimensjoner på stokkene 

generelt foretrekkes i kullproduksjon.  

 

5.5.10 ANALYSERESULTATER 

Statsstipendiat Helge I. Høeg (2010) har vedartsbestemt sju av kullprøvene. 

Resultatene viser bruk av bjørk og furu i nedgravning S1029, nedgravning med 

keramikk S1005 og de to kokegropene S1040 og S1041. I kullgrop S1033 er det 

kun registrert bruk av furu i begge fasene av gropa, det samme gjelder den 

udefinerte grøfta S1038.  
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En makrofossilprøve fra nedgravningen S1005 ble analysert av Annine S. A. 

Moltsen ved Natur og Kultur i København (jf. vedlegg 8.6.1). Det ble funnet ett 

rugkorn, ett agnkledd byggkorn og to og et halvt uspesifisert korn. Kornene ble 

sendt videre til Nasjonallaboratoriet for 14C-datering ved NTNU.  

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Det ble påvist 15 strukturer ved den arkeologiske undersøkelsen. Disse omfatter 

to kullgroper, to kokegroper, en fordypning med keramikk, en grøft med kull, 

seks udefinerte nedgravninger og tre lag dannet av aktiviteter i forbindelse med 

den gjenfylte dammen øst for feltet. 28 strukturer ble avskrevet. Tidsmessig 

spenner strukturene over en periode fra eldre jernalder til sen middelalder. 

Dateringen av fordypningen med keramikk til nyere tid endrer ikke tolkningen 

av selve keramikken som forhistorisk, trolig fra jernalder.  

 

De viktigste problemstillingene i prosjektplanen i forbindelse med kokegroper 

og kullgroper er knyttet til innsamling av statistiske data angående blant annet 

form, størrelse og datering. Når det gjelder kokegroper var det også ønskelig å 

undersøke mulige spor etter funksjon og større sammenhenger.  

 

Kokegroper er et kulturminne som finnes i de fleste sammenhenger, både som 

enkeltliggende eksemplarer og i større eller mindre ansamlinger. Dateringer 

viser en hovedvekt i perioden eldre jernalder – folkevandringstid, men med 

eksempler fra en lang periode både før og etter dette. Bruken av kokegroper er 

omdiskutert og kan ha variert ut fra variabler som datering, størrelse, form og 

plassering, uten at det er funnet noen klar sammenheng mellom disse ulike 

elementene (Gjerpe, 2008: 45-57; Gustafson, Heibreen og Martens 2005). 

Eksemplene fra Melstrøm hadde henholdsvis rund og oval form i plan, den ene 

ble datert til folkevandringstid, mens den andre fikk en forholdsvis sjelden 

datering til vikingtid. Avstanden i tid mellom de to gropene tyder på at de ikke 

har noen forbindelse annet enn at de tilfeldigvis er plassert like ved hverandre. 

Det er ikke funnet andre strukturer på lokaliteten som kan knyttes til disse 

periodene og dermed sette kokegropene inn i en større kontekst. De inneholdt 

heller ikke spor av dyrebein eller andre funn som kan gi en nærmere indikasjon 

angående funksjon. Det er likevel mest vanlig å knytte gropene til tørrkoking av 

mat. Enkeltliggende kokegroper er ikke uvanlig å finne i gårdsnær utmark, noe 

som stemmer godt med mangelen på bosetningsspor på lokaliteten.  

 

Den tradisjonelle innsamlingen av data om kullgroper, er hovedsakelig basert på 

kullgroper funnet i utmark. Kullgropene undersøkt på Melstrøm ligger i dyrket 

mark noe som medfører at voll, ytre diameter, opprinnelig dybde og volum ikke 

er mulig å undersøke. De to kullgropene er begge rektangulære i plan og føyer 

seg dermed inn i den generelle tendensen i denne delen av Østlandet der det er 

registrert hovedsakelig firkantete kullgroper, om enn med en hovedvekt på 

kvadratiske (Larsen 2009; Rundberget 2007). Dateringer av kullgroper tyder på 

at de var mest vanlige i perioden 1000 og 1450 e. Kr. (Larsen 2009: 66). 

Dateringene fra kullgropene på Melstrøm ligger mellom siste del av 

høymiddelalder og begynnelsen av senmiddelalder og passer dermed godt inn i 

denne epoken. I den best bevarte gropa, S1033, er det bevart rester av den ytre 

kassen med krysstablete stokker, og muligens noen stokker fra den indre 



Rv2 Glåmdalen, delrapport 2 

Melstrøm, Lokalitet 1 

18/9, Sør-Odal  Saksnr. 2008/10780 

 24 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

vedstablinga som tyder på at også denne var basert på krysstabling. Stokkene 

har en diameter på 0,05 – 0,1 meter, og har trolig gjennomgått en krymping på 

20 – 25 % under brenning. Undersøkelser tyder på at de minste trestokkene 

vanligvis var plassert i nedre del av gropa der lufttilgangen var dårligst (Larsen 

2009: 62). 

 

 
Figur 15. Cf34256_1_194. Kullgrop S1033 under snitting. Detalj av krysstablete, forkullede 

stokker i NØ hjørne. Retning mot ØSØ. Foto: Hilde Marie Sømme Melgaard.  

 

Ca. 250 meter mot sørøst for de to kullgropene er det registrert et 

jernvinneanlegg (ID 69966) på tunet på Melstrøm, 18/9. Anlegget består av flere 

grunne forsenkninger som er synlige på overflaten, og i en av disse er det 

observert store mengder slagg. Det foreligger ingen dateringer eller nærmere 

undersøkelser av anlegget. Drift av et jernvinneanlegg krevde store mengder 

kull, og både jernvinna og tilknyttete kullgroper ble vanligvis plassert i 

utmarksområder med god tilgang på trevirke. Kullgroper funnet uten tilknytning 

til jernvinneanlegg tolkes tradisjonelt som smiekullgroper, et kulturminne som 

er vanligere å finne i nærheten av bosetning (Larsen 2009; Rundberget 2007). 

Det er ikke funnet rester etter bebyggelse på det undersøkte området, og en god 

del av de avskrevne strukturene, samt andre flekker i undergrunnen, ser ut til å 

stamme fra naturlige prosesser i forbindelse med røtter og stubber. Det er 

dermed mye som tyder på at de påviste kullgropene har ligget i utmark, 

eventuelt på grensen mellom innmark og utmark. Mangelen på datering av 

jernvinneanlegget og den relativt store avstanden gjør imidlertid at det er umulig 

å si noe sikkert om en eventuell relasjon mellom dette og gropene.  

 

Fordypning S1005 inneholdt store mengder keramikk (256,9 g), et fragment av 

brent bein, samt rester av tre forkullede korn som er datert til nyere tid, yngre 

enn 1860 e. Kr. Det daterte materialet tolkes som en senere forstyrrelse, noe som 

styrker tolkningen av strukturen som en naturlig fordypning i terrenget heller 

enn en nedgravning. Keramikken i fordypningen var av grov type og svært 
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fragmentert, og ser ut til å ha vært knust allerede før det havnet i gropa. 

Hvorvidt skårene var intensjonelt nedlagt eller mer tilfeldig forkastet er 

imidlertid ikke mulig å avgjøre. Mangelen på andre bosetningsspor i nærheten 

tyder på at strukturen har ligget et stykke unna gårdene i området. Ansamlingen 

av keramikk kan ses som en indikasjon på at det har foregått kulturelle 

aktiviteter også i tilsynelatende tomme kontekster mellom gårdstunene.  

 

S1037, 1038 og 1039 nordøst på felt 1 ligger i et delvis forstyrret område, noe 

som kan ha bidratt til at strukturene har vært vanskelige å tolke. De tre 

nedgravningene har alle et stort innhold av trekull i massene, noe som kan tyde 

på en relasjon til kullproduksjon, representert i nærområdet ved kullgropene 

S1033 og S1035. Nedre lag i grøft S1038 er datert til tidlig senmiddelalder og 

sammenfaller dermed med tidsrommet da kullbrenning har foregått i området. 

En slik eventuell forbindelse er imidlertid svært usikker, og hvilken funksjon 

nedgravningene har hatt er ikke kjent. Nedgravningene har ikke form som 

tradisjonelle kullgroper og det er ikke kjent lignende strukturer i forbindelse 

med kullgroper på andre lokaliteter.  

 

De resterende strukturene funnet under utgravningen var udefinerbare 

nedgravninger, hvorav tre er svært usikre og muligens kan være resultat av 

naturlige prosesser. Nedgravningen S1029 har antagelig vært i bruk gjennom 

flere faser, der den nederste er datert til romersk jernalder. Det ble gjort enkelte 

funn i de øverste lagene, men i en usikker, omrotet kontekst. Nedgravningens 

funksjon er ukjent og den kan heller ikke knyttes til noen av de andre 

strukturene i området. De spredte dateringene på feltet tyder på at det har vært 

liten direkte relasjon mellom de enkelte strukturene og at dette trolig har vært et 

utmarksområde helt fram mot nyere tid.  

 

6. KONKLUSJON 

I perioden 3.09. – 24.09. 2010 ble det foretatt en arkeologisk utgravning på 

gården Melstrøm 18/9, Sør-Odal, Hedmark. Ved maskinell flateavdekning ble 

det undersøkt et område på 2150 m
2
, og avdekket 43 strukturer, hvorav 28 

senere ble avskrevet. De resterende strukturene omfatter blant annet to 

kullgroper datert til siste halvdel av høymiddelalder og tidlig senmiddelalder, og 

to kokegroper fra henholdsvis folkevandringstid og vikingtid. En grøft med mye 

kull har også fått en datering til tidlig senmiddelalder, men dens eventuelle 

relasjon til kullgropene er usikker. Korn fra en fordypning med keramikkskår 

ble datert til nyere tid, men er tolket som en senere forstyrrelse, da skårenes 

karakter tyder på at de stammer fra jernalder. Ellers er en av flere udefinerte 

nedgravninger på lokaliteten datert til romersk jernalder. 

 

Resultatene viser svært spredte dateringer som tyder på at området har vært i 

bruk i flere faser som i liten grad kan relateres til hverandre. Enkeltstående 

strukturer fra ulike tidsepoker bidrar til tolkningen av området som utmark, der 

det trolig har vært liten eller ingen kunnskap om eldre bruk av området i de ulike 

aktivitetsfasene. Dette stemmer også overens med funn av kullgroper på 

lokaliteten, samt den store mengden avskrevne strukturer på feltet, som trolig er 

rester av tidligere tiders vegetasjon.  
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  

Struktur Tolkning Form 
Dimensjon 

(cm) 

Dybde 

(cm) 
Kommentar Datering 

S1001 Avskrevet Rund 25x25 0 Natur  

S1002 Avskrevet Rund 30x30 0 Natur  

S1003 Avskrevet Oval 140x110 0 Natur  

S1004 
Grop / 

nedgravning 
Oval 86x65 18    

S1005 
Grop / 

forsenkning 
Ujevn 62x40 15 

 Funn av 

keramikk 

Yngre enn 1860 e.Kr. 

(80 ± 25 BP) 

S1006 Avskrevet Oval 57x45 0 Natur  

S1007 Avskrevet Oval 56x27 0 Natur  

S1008 Avskrevet Oval 112x65 0 Natur  

S1009 Avskrevet Ujevn 58x50 0 Natur  

S1010 Avskrevet Ujevn 146x42 0 Natur  

S1011 Avskrevet Rund 27x27 0 Natur  

S1012 Avskrevet Ujevn 35x26 0 Natur  

S1013 Avskrevet Oval 56x50 0 Natur  

S1014 Avskrevet Oval 66x55 104 Moderne  

S1015 Avskrevet Oval 215x220 0 Moderne  

S1016 Avskrevet Oval 32x31 8 Moderne  

S1017 Avskrevet Oval 34x30 11 Moderne  

S1018 Avskrevet Oval 28x27 13 Natur  

S1019 Avskrevet Oval 56x40 12 Moderne  

S1020 Avskrevet Oval 38x21 24 Moderne  

S1021 Avskrevet Oval 30x28 10 Moderne  

S1022 Avskrevet Rund 37x37 0 Natur  

S1023 Avskrevet Oval 44x34 0 Natur  

S1024 
Grop / 

nedgravning 
Ujevn 110x50 16    

S1025 Avskrevet Oval 34x30 13 Natur  

S1026 Avskrevet Oval 31x29 30 Natur  

S1027 Avskrevet Oval 37x35 0 Natur  

S1028 Avskrevet Oval 41x37 0 Natur  

S1029 
Grop / 

nedgravning 
Ujevn 370x220 56 

2-3 faser, noe 

kull 

Eldste fase 265-400 

e.Kr. (1705 ± 25 BP) 

S1030 
Grop / 

nedgravning 
Oval 66x60 16    

S1031 Avskrevet Rund 45x44 0 Natur  

S1032 Avskrevet Oval 25x23 0 Natur  

S1033 Kullgrop Kvadratisk 350x340 68 
2 faser, mye 

kull 

1245-1285 (775 ± 25 

BP) og 1305-1395 

e.Kr. (445 ± 25 BP) 

S1034 Avskrevet Rund 36x36 0 Natur  

S1035 Kullgrop Rektangulær 266x200 24 Mye kull 
1300-1450 e.Kr. (530 

± 60 BP) 



Rv2 Glåmdalen, delrapport 2 

Melstrøm, Lokalitet 1 

18/9, Sør-Odal  Saksnr. 2008/10780 

 28 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Struktur Tolkning Form 
Dimensjon 

(cm) 

Dybde 

(cm) 
Kommentar Datering 

S1036 Lag Ujevn 1150x350 17 Noe kull  

S1037 
Grop / 

nedgravning 
Ujevn 217x118 14  Mye kull  

S1038 
Grøft / 

nedgravning 
Ujevn 450x70 39 

Mye kull, trolig 

flere faser 

Eldste fase 1305-1395 

e.Kr. (630 ± 25 BP) 

S1039 
Grop / 

nedgravning 
Ujevn 650x200 28 Mye kull  

S1040 Kokegrop Ujevn 86x85 10 
Skjørbrent stein 

1,5 l 

450-550 e.Kr. (1555 ± 

30 BP) 

S1041 Kokegrop Ujevn 98x72 8 
Skjørbrent stein 

1,5 l 

900-920 e.Kr. (1040 ± 

40 BP) 

S1042 Lag  Ujevn 0 90 
Påfylte masser 

med noe kull 
 

S1043 Lag Ujevn 500x200 42 
Utdratte masser 

med mye kull 
 

 

8.2. FUNN OG PRØVER 

8.2.1 LISTE OVER FUNN 

Funnr. Museumsnr. Struktur Gjenstand Kommentar Vekt 

F1002, F1006, 

F1008 
C57680/1 S1005 

Kar av 

keramikk 

Ca 65 skår og en stor del 

fragmenter 
265,9 g 

F1001 C57680/2 S1029 
Kar av 

keramikk 
2 skår 2,8 g 

F1007 C57680/3 S1005 Brente bein 1 lite fragment <0,1 g 

F1010 C57680/4 S1029 Brente bein 6 fragmenter 1,4 g 

F1011 C57680/5 S1029 Ubrente tenner 5 fragmenter 1,7 g 

 

 8.2.2 LISTE OVER KULLPRØVER 

Prøve 

nr. 

Museums 

nr. 

NTNU 

Lab.nr. 
Kontekst Vekt Vedart 

Datering 

BP 

Kalibrert 

datering 

KP1016 C57680/6 
 

S1004 Nedgravning 2,4 g 
   

KP1024 C57680/7 
 

S1005 Nedgravning 
0,15 

g 

Pinus (furu), 

betula (bjørk)   

KP1025 C57680/8 
 

S1024 Nedgravning 6,9 g 
   

KP1013 C57680/9 
 

S1029 Nedgravning, lag 5 12 g 
   

KP1014 C57680/10 TRa-2401 S1029 Nedgravning, lag 7 8,6 g 
Pinus (furu), 

betula (bjørk) 

1705  

± 30 
265-400 e.Kr. 

KP1031 C57680/11 
 

S1029 Nedgravning, lag 1 0,5 g 
   

KP1023 C57680/12 
 

S1030 Nedgravning 1,6 g 
   

KP1002 C57680/13 TRa-2397 S1033 Kullgrop, lag 1 22,5 Pinus (furu) 445 ± 25 1435-1455 e.Kr 

KP1003 C57680/14 TRa-2398 S1033 Kullgrop, lag 6 
30,8 

g 
Pinus (furu) 775 ± 25 1245-1285 e.Kr 

KP1004 C57680/15 
 

S1033 Kullgrop, lag 7 24,7 
   

KP1001 

 

C57680/16 

 

 

 

S1035 Nedgravning 

 

14,7 

g 

 

 

 

 

 

 

KP1005 C57680/17 
 

S1037 Nedgravning 9,6 g 
   

KP1006 C57680/18 
 

S1038 Grøft, lag 1 24 g 
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Prøve 

nr. 

Museums 

nr. 

NTNU 

Lab.nr. 
Kontekst Vekt Vedart 

Datering 

BP 

Kalibrert 

datering 

KP1008 C57680/19 TRa-2399 S1038 Grøft, lag 12 10,9 Pinus (furu) 630 ± 25 1305-1395 e.Kr 

KP1007 C57680/20 
 

S1039 Nedgravning, lag 4 16,4 
   

KP1010 C57680/21 TRa-2400 S1040 Kokegrop, kullrand 6,4 g 
Pinus (furu), 

betula (bjørk) 

1555  

± 30 
450-550 e.Kr. 

KP1011 C57680/22 
 

S1041 Kokegrop, kullrand 4,1 g 
Pinus (furu), 

betula (bjørk)   

 

8.2.3 LISTE OVER MAKROFOSSILPRØVER 

Prøvenr Museumsnr Strukturnr Kontekst Liter Innhold Datering 

MP1009 C57680/23 S1005 Nedgravning 4,5 

1 rug, 1 agnkledd 

bygg, 2 ½ 

uspesifisert korn 

Yngre enn 1860 

e.Kr. (80 ± 25 

BP) 

MP1015 C57680/24 S1024 Nedgravning 3   

MP1012 C57680/25 S1029 Nedgravning, lag 1 3   

 

8.2.4 TILVEKSTTEKST 

C57680/1-25  

Boplassfunn fra eldre jernalder og vikingtid og kullgroper fra middelalder fra 

STRØM MELLEM (18 /9), SØR-ODAL, HEDMARK.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk undersøkelse av bosetningsspor og kullgroper utført i 

tidsrommet 3.09.-24.09. 2010. Undersøkelsesområdet ligger i dyrket mark, heller 

svakt mot N og avgrenses av riksvei 2 i S, et lite skogholt mot SV og ellers av dyrket 

mark. Det ble åpnet to felt på til sammen 2150 m
2
 og avdekket 43 strukturer, hvorav 

28 ble avskrevet. De resterende omfattet to kokegroper, to kullgroper, en grøft med 

mye kull, tre antatt forstyrrete lag og flere udefinerte nedgravninger. Sju kullprøver er 

vedartsbestemt av Helge I. Høeg (2010), og en makrofossilprøve er analysert av 

Annine Moltsen ved NOK (2010). Fem kullprøver og en prøve med forkullet korn er 

datert ved Nasjonallaboratoriet for 
14

C-datering ved NTNU. Makrofossilprøvene er 

saltvannsflottert. 

 

Utgravningen er gjennomført som en del av prosjektet Rv2 Glåmdalen i Sør-Odal og 

Kongsvinger kommuner. Prosjektet omfatter utgravninger i forbindelse med bygging 

av ny riksvei 2 og gjelder de østligste 16,5 km av en strekning på totalt vel 60 km. 

Hedmark fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registreringer av planområdet i 

2007 (Eggen og Lia 2008). De arkeologiske utgravningene omfatter 7 lokaliteter. For 

de andre lokalitetene se C57681-C57685, C57705, C57713-C57715.  

 

1) Ca. 65 skår og mange små fragmenter fra minst to leirkar. Type I er mørk brungrå 

med beige overflate og består av sju bukskår. Stl: 2 cm. Stb: 1,4 cm. Stt: 0,6 cm. Type 

II har rødlig beige farge på yttersiden, mørk brungrå på innsiden og grov magring av 

knust bergart. 4-7 randskår, ellers bukskår, som viser at karet har avrundet 

bukovergang. På enkelte av skårene er det spor etter et ytre lag av rødlig leire, 

muligens en form for reparasjon påført etter tørking. Stl: 4,1 cm. Stb: 2,8 cm. T: 0,8-

1,6 cm. Vekt: 256,4 g. Funnet i nedgravning S1005. Datering: Antagelig eldre 

jernalder. 
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2) To leirkarskår av middels grov, beige keramikk. Grov magring av knust bergart. 

Stl: 1,9 cm. Stb:1,8 cm. Stt: 0,8 cm. Vekt: 2,8 g. Funnet i SØ del av nedgravning 

S1029. Datering: Antagelig eldre jernalder.  

3) Ett fragment av brent bein. Vekt: <0,1 g. Funnet i SØ del av nedgravning S1005.  

4) Seks fragmenter av brente bein. Vekt: 1,4 g. Funnet i SØ del av nedgravning 

S1029.  

5) Fem tannfragmenter av ubrente bein. Fra et ungt individ av sau, geit eller storfe. 

Vekt: 1,7 g. Funnet i SØ del av nedgravning S1029.  

 

Kullprøver:  
6) Fra nedgravning S1004. Vekt: 2,4 g. 

7) Fra nedgravning S1005. Vekt: 0,15 g. Vedartsbestemt til furu og bjørk. 

8) Fra nedgravning S1024. Vekt: 6,9 g.  

9) Fra kullrand i nedgravning S1029. Vekt: 12 g.  

10) Fra kullrand i bunn av nedgravning S1029. Vekt: 8,6 g. Vedartsbestemt til furu og 

bjørk. Radiologisk datert på bjørk (0,9 g) til 1705 ± 25 BP, kal. 265-400 e.Kr. (TRa- 

2401).  

11) Fra nedgravning S1029. Vekt: 0,5 g.  

12) Fra nedgravning S1030. Vekt: 1,6 g.  

13) Fra kullrand i øverste fase av kullgrop S1033. Vekt: 22,5 g. Vedartsbestemt til 

furu. Radiologisk datert på furu (17,5 g) til 445 ± 25 BP, kal. 1435-1455 e.Kr. (TRa-

2397). 

14) Fra kullrand i bunn av kullgrop S1033. Vekt: 30,8 g. Vedartsbestemt til furu. 

Radiologisk datert på furu (28,7 g) til 775 ± 25 BP, kal. 1245-1285 e.Kr. (TRa-2398). 

15) Fra kullrand i kullgrop S1033. Vekt: 24,7 g.  

16) Fra kullrand i bunn av kullgrop S1035. Vekt: 14,7 g.  

17) Fra kullrand i bunn av nedgravning S1037. Vekt: 9,6 g.  

18) Fra kullag i grøft S1038. Vekt: 24 g.  

19) Fra bunn av grøft S1038. Vekt: 10,9 g. Vedartsbestemt til furu. Radiologisk datert 

på furu (10,9 g) til 630 ± 25 BP, kal. 1305-1395 e.Kr. (TRa-2399). 

20) Fra kullrand i nedgravning S1039. Vekt: 16,4 g.  

21) Fra kullrand i bunn av kokegrop S1040. Vekt: 6,4 g. Vedartsbestemt til furu og 

bjørk. Radiologisk datert på bjørk (0,9 g) til 1555 ± 30 BP, kal. 450-550 e.Kr. (TRa-

2400). 

22) Fra kullrand i bunn av kokegrop S1041. Vekt: 4,1 g. Vedartsbestemt til furu og 

bjørk.  

 

Makrofossilprøver:  
23) Fra nedgravning S1005, NV-del. Fra opprinnelig prøve på 4,5 liter. Prøven er 

analysert og inneholdt 1 rug, 1 agnkledd bygg og 2,5 korn av ukjent type. Radiologisk 

datert til 80 ± 25 BP, kal. yngre enn 1860 e.Kr. (TRa-2393). 

24) Fra nedgravning S1024. Fra opprinnelig prøve på 3 liter. 

25) Fra nedgravning S1029. Fra opprinnelig prøve på 3 liter. 

 

Orienteringsoppgave: Planområdet ligger i dyrket mark inntil og N for dagens riksvei 

2. Tunet på Melstrøm gård ligger ca 200 m mot SØ, mens Strøm kirke ligger omtrent 

800 m mot V.  

 

Kartreferanse: M711/N50, Projeksjon: ED50-UTM; Sone 32. N: 6681824, 

Ø: 0653754.  
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8.3. TEGNINGER 

8.3.1 FORDYPNING MED KERAMIKK S1005 
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8.3.2 GROP/NEDGRAVNING S1029 
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8.3.3 KULLGROP S1033 
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8.3.4 KULLGROP S1035 
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8.3.5 GRØFT S1038, GROP S1037 OG UTDRATTE OG PÅFYLTE MASSER S1043 

OG S1042 
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8.3.6 KOKEGROP S1040 

 

 

8.3.7 KOKEGROP S1041 
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8.4. FOTOLISTE.   

Negativnr Motivbeskrivelse 
Retning 

mot 
Navn Dato 

Cf34256_1_146.JPG Oversiktsbilde over lokaliteten før avdekking SV Jone Røst Kile 03.09.2010 

Cf34256_1_148.JPG Oversiktsbilde over lokaliteten før avdekning SSV Jone Røst Kile 03.09.2010 

Cf34256_1_152.JPG 
Arbeidsbilde. Flateavdekking ved Hilde Marie Sømme 
Melgaard 

Ø Jone Røst Kile 07.09.2010 

Cf34256_1_154.JPG Nedgravning med keramikk S1005 i plan V Jone Røst Kile 07.09.2010 

Cf34256_1_155.JPG 
Nedgravning S1005 og avskrevet S1006 i plan med 
omriss 

SSØ Jone Røst Kile 07.09.2010 

Cf34256_1_158.JPG Kullgrop S1033 i plan S 
Hilde Marie Sømme 

Melgaard 
08.09.2010 

Cf34256_1_161.JPG Kullgrop S1033 i plan SV 
Hilde Marie Sømme 

Melgaard 
08.09.2010 

Cf34256_1_163.JPG Profil gjennom påfylte masser S1042. SN 1. N Jone Røst Kile 10.09.2010 

Cf34256_1_169.JPG Kullgrop S1035 i plan NNV 
Hilde Marie Sømme 

Melgaard 
10.09.2010 

Cf34256_1_175.JPG 
Arbeidsbilde. Kullgrop S1033 i plan. Hilde Marie 
Sømme Melgaard tegner kullgrop S1035 i 
bakgrunnen 

NV Jone Røst Kile 10.09.2010 

Cf34256_1_177.JPG 
Oversiktsbilde over S del av lokaliteten. Nedgravning 
S1029 i forgrunnen 

Ø Jone Røst Kile 10.09.2010 

Cf34256_1_182.JPG Kullgrop S1035 i profil SSV 
Hilde Marie Sømme 

Melgaard 
13.09.2010 

Cf34256_1_184.JPG 
Arbeidsbilde. Hilde Marie Sømme Melgaard renser 
fram forkullede stokker i bunn av kullgrop S1033 

SØ Jone Røst Kile 13.09.2010 

Cf34256_1_185.JPG 
Oversiktsbilde over S1036, avskrevet område med 
spor etter omroting og avsvidd vegetasjon. 

SØ Jone Røst Kile 13.10.2010 

Cf34256_1_189.JPG 
Kullgrop S1033 under snitting. Forkullede stokker 
bevart i nederste fase 

NNV 
Hilde Marie Sømme 

Melgaard 
13.09.2010 

Cf34256_1_190.JPG 
Kullgrop S1033 under utgravning. Forkullede stokker 
bevart i nederste fase 

NNV 
Hilde Marie Sømme 

Melgaard 
13.09.2010 

Cf34256_1_194.JPG 
Kullgrop S1033 under snitting. Detalj av forkullede 
stokker bevart i nederste fase 

ØSØ 
Hilde Marie Sømme 

Melgaard 
13.09.2010 

Cf34256_2_006.JPG 
Nedgravning S1039 i plan. Moderne drenering fremst 
i bildet. S1038 og S1037 i bakgrunnen. 

SØ Jone Røst Kile 14.09.2010 

Cf34256_2_009.JPG 
Nedgravning S1039 i profil (SN 3). Skjæres av 
moderne dreneringsgrøft i N 

V Jone Røst Kile 14.09.2010 

Cf34256_2_010.JPG Kullgrop S1033 i profil NV 
Hilde Marie Sømme 

Melgaard 
14.09.2010 

Cf34256_2_012.JPG Avskrevet stolpe S1026 i det avskrevete hus II i plan SØ Turid Brox Nilsen 14.09.2010 

Cf34256_2_015.JPG Avskrevet stolpe S1025 i det avskrevete hus II i plan SV Turid Brox Nilsen 14.09.2010 

Cf34256_2_017.JPG Nedgravning S1024 i plan NØ Turid Brox Nilsen 14.09.2010 

Cf34256_2_022.JPG 
Oversiktsbilde. Nedgravning S1037, grøft S1038, 
nedgravning S1039 og omrotete og forstyrrede 
områder S1043 og S1042. 

SV Jone Røst Kile 15.09.2010 

Cf34256_2_024.JPG 
Grøft S1038 og nedgravning S1037 i plan. Omrotet 
og forstyrret område S1043 fremst i bildet 

SV Jone Røst Kile 15.09.2010 

Cf34256_2_025.JPG Nedgravning S1037 i plan NNØ Jone Røst Kile 15.09.2010 

Cf34256_2_030.JPG 
Arbeidsbilde. Hilde Marie Sømme Melgaard og Turid 
Brox Nilsen renser opp det avskrevete hus II 

SV Jone Røst Kile 15.09.2010 

Cf34256_2_044.JPG 
Nedgravning S1037 og V del av grøft S1038 i profil 
(SN 4) 

NNV Jone Røst Kile 16.09.2010 

Cf34256_2_056.JPG Oversiktsbilde. Avskrevet hus I VNV Jone Røst Kile 16.09.2010 

Cf34256_2_059.JPG Grøft S1038, tverrprofil (SN 5) VSV Jone Røst Kile 16.09.2010 

Cf34256_2_060.JPG Avskrevet stolpehull S1025 i avskrevet hus II i plan NV 
Hilde Marie Sømme 

Melgaard 
16.09.2010 

Cf34256_2_068.JPG Moderne stolpehull S1017 i avskrevet hus I i plan VNV 
Hilde Marie Sømme 

Melgaard 
17.09.2010 

Cf34256_2_069.JPG Moderne stolpehull S1017 i avskrevet hus I i profil VNV 
Hilde Marie Sømme 

Melgaard 
20.09.2010 

Cf34256_2_073.JPG Grøft S1038, tverrprofil (SN 6) ØNØ Jone Røst Kile 17.09.2010 
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Negativnr Motivbeskrivelse 
Retning 

mot 
Navn Dato 

Cf34256_2_077.JPG Moderne stolpehull S1021 i avskrevet hus I i plan VNV 
Hilde Marie Sømme 

Melgaard 
20.09.2010 

Cf34256_2_078.JPG Grøft S1038 og nedgravning S1037 i profil (SN 4). V Jone Røst Kile 20.09.2010 

Cf34256_2_079.JPG Grøft S1038 og nedgravning S1037 i profil (SN 4) NNV Jone Røst Kile 20.09.2010 

Cf34256_2_081.JPG Grøft S1038, profil Ø del (SN 4) N Jone Røst Kile 20.09.2010 

Cf34256_2_082.JPG Moderne stolpehull S1021 i avskrevet hus I i profil VNV 
Hilde Marie Sømme 

Melgaard 
20.09.2010 

Cf34256_2_083.JPG Moderne stolpehull S1014 i plan ØSØ 
Hilde Marie Sømme 

Melgaard 
20.09.2010 

Cf34256_2_088.JPG Moderne stolpehull S1014 i profil NNV 
Hilde Marie Sømme 

Melgaard 
20.09.2010 

Cf34256_2_090.JPG Nedgravning med keramikk S1005 i profil NV Jone Røst Kile 20.09.2010 

Cf34256_2_093.JPG Nedgravning S1029 i plan VNV 
Hilde Marie Sømme 

Melgaard 
20.09.2010 

Cf34256_2_098.JPG 
Konsentrasjon av keramikk (F1008) i NV del av 
nedgravning S1005 

NV Jone Røst Kile 21.09.2010 

Cf34256_2_099.JPG 
Arbeidsbilde. Jone Røst Kile renser fram keramikk 
(F1008) i nedgravning S1005 

N 
Hilde Marie Sømme 

Melgaard 
21.09.2010 
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Cf34256_2_120.JPG Kokegrop S1041 i plan NNØ Jone Røst Kile 22.09.2010 
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Melgaard 
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