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SAMMENDRAG 
I forbindelse med ny avløpsledning i Musdalen, fra Tretten stasjon til Musdalsæter hyttegrend ble det registrert 8 

lokaliteter med automatisk fredete kulturminner. I den delen av traseen som går gjennom dyrket mark, ble det avdekket 

8 lokaliteter (id 116636 (lok.1), 116638 (lok.2), 116639 (lok.3), 116641 (lok.4), 116642 (lok.5), 116643 (lok.6), 116644 

(lok.7) og 116645 (lok.8) som viser bosetning og dyrkning i jernalder/middelalder. Kulturhistorisk museum foretok en 

utgravning av fire av lokalitetene, lok. 1, 2, 5 og 8, i perioden 27. oktober til 14. november 2008. I tillegg ble prøver fra 

lokalitetene 4 og 6 
14

C-datert. 

 

Lokalitet 1: Det ble funnet et bryggesteinslag som er datert til høymiddelalder/ senmiddelalder AD1295-1385. Laget 

vitner om bosetning i nærområdet. 

 

Lokalitet 2: Det ble funnet en rydningsrøys og et dyrkningslag. En prøve fra rydningsrøysa S200 er datert til AD1025-

1155. En prøve fra dyrkningslaget er datert til 1025-1160. Dateringene viser at området har vært dyrket i tidlig 

middelalder. 

 

Lokalitet 4: Det ble funnet en rydningsrøys og et dyrkningslag ved registreringen. En prøve fra dyrkningslaget er datert 

til AD 345-420, dvs. yngre romertid.  

 

Lokalitet 5: Det ble funnet en bit slagg i en kokegrop, fragmentet kan ha havnet i kokegropen sekundært eller strukturen 

kan ha blitt brukt som en esse. Det ble funnet 5 sikre stolpehull, 6 mulige stolpehull, 1 grøft, 9 kokegroper, 1 

kokegrop/ildsted og et bryggesteinslag. Fra lokalitet 5 ble åtte prøver 
14

C-datert. Dateringen viser at grøft S8 er fra 

førromersk jernalder, kokegropene og stolpehullene fra romertid, folkevandringstid og merovingertid. Bryggesteinslaget 

er datert til vikingtid. Det ble funnet korn i tre stolpehull, blant annet et byggkorn, og flere fragmenter av linbendel. 

Kornfragmentene har sannsynligvis sammenheng med matlaging på stedet, linbendelen har ofte sammenheng med 

lindyrking. Dateringene viser at det har vært aktivitet på stedet i en lang periode på over 1000 år.  

 

Lokalitet 6: Det ble funnet 6 rydningsrøyser og en dyrkningsflate. Fire prøver ble 
14

C-datert. En prøve fra en 

rydningsrøys er datert til AD 255-390. To prøver fra dyrkningslag S39 til AD 75-130 og AD 250-370. En prøve fra 

dyrkningslag S43 til AD1050-1190. Dateringene viser aktivitet i romertid og tidlig middelalder. 

 

Lokalitet 8: Det ble funnet en rydningsrøys og et antatt dyrkningslag. En prøve fra dyrkningslaget er datert til BC5574-

5440. Det er usikkert hva dateringen representerer, og kullet kan ha havnet i laget sekundært. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

VASSERUD, BERG OG HONG, 130/3, 138/1,4 OG 

141/1,2, ØYER KOMMUNE, OPPLAND FYLKE  

 HEGE PRESTTUN HELLESØE/ ANNE SKOGSFJORD 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I forbindelse med ny avløpsledning i Musdalen, fra Tretten stasjon til Musdalsæter 

hyttegrend, registrerte Oppland fylkeskommune traséen ved overflatesøk og 

maskinell sjakting (Andersen 2008). I den delen av traseen som går gjennom 

dyrket mark, ble det avdekket 8 lokaliteter (id 116636, 116638, 116639, 116641, 

116642, 116643, 116644 og 116645) som viser bosetning og dyrkning i jernalder/ 

middelalder. 

 

Det ble foretatt felles befaring av de øvre lokalitetene av Riksantikvaren ved Isa 

Trøim, Kulturhistorisk museum ved Jan Henning Larsen og Oppland fylkes-

kommune ved Espen Finstad og Lars Pilø 2. juli 2008.  

 

Riksantikvaren ga, i brev av 16. oktober 2008, tillatelse til inngrep i de automatisk 

fredete kulturminnene, med vilkår om en arkeologisk undersøkelse. 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsen fant sted i tidsrommet 27. oktober til 14. november 2008. Deltakere 

ved undersøkelsen var Hege Presttun Hellesøe som feltleder og Monika Serafinska 

som feltassistent.  

 

Vi brukte gravemaskin i til sammen 4,5 dager, og hadde fire forskjellige 

gravemaskinførere fra Brødr. Stenersen AS. Jan Ove Sønnestevold førte 

gravemaskinen på lok. 5, Sigur Stenersen på lokalitet 1,  Andreas Stenersen på 

lokalitet 2 og Eivind Bratt på lokalitet 8.  

 

Kjell Odden fra Øyer kommune tok innmålingene på lokalitet 5, mens Morten 

Aamodt tok innmålingene på lok 1, 2 og 8. Det ble brukt en Leka GPS med en 

nøyaktighet på 3-5 cm. Magne Samdal fra KHM bearbeidet innmålingsdataen. 

 

Magne Fossum fra Øyer kommune var på jevnlige befaringer under utgravningen. 

Frost, regn og snøvær vanskeligjorde utgravningen fra første dag. Da vi begynte 

tirsdag 28. oktober hadde det allerede vært nattefrost så de strukturene som ikke 

hadde blitt dekket til med termomatter var frosne. Dette var tilfelle med to 

strukturer. Onsdag 29. oktober måtte vi gi oss ved 11.30 tiden fordi strukturene 

snødde igjen før vi fikk gjort noe med dem. 
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Arbeid i snøvær. Cf34017_031. 

 

Natt til 14. november falt det store mengder snø. Dette var siste dag i felt og 

planen var å måle inn lok. 8, og å tegne en skisse over lokalitet 5, før vi skulle 

pakke bil og reise tilbake til Oslo. På grunn av snøfallet var lokalitet 5 nedsnødd 

og Morten Aamodt, som skulle ta innmålingene, satt fast i trafikkaos. Vi merket 

derfor punkt som skulle måles, slik at han kunne gjøre innmålingene senere. 

 

3. FORMIDLING  

På grunn av undersøkelsens relativt mindre omfang ble det ikke organisert 

omvisninger. Privatpersoner som kom forbi ble imidlertid vist rundt på feltet 

dersom de ønsket det. Øystein Rønningen Andersen fra Oppland fylkeskommune 

var innom den 13. november 2008. 

 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

4.1 LANDSKAP 

Musdalen utgjør en mindre sidedal til Gudbrandsdalen som strekker seg fra Tretten 

i øst over mot Gausdal i vest. Dalen går fra ca 200 moh. ved Lågen og opp til over 

500 moh. ved de gårdene som ligger høyest. Dalsiden er mange steder svært bratt, 

men det er også enkelte flater innimellom. Det er på disse flatene det hovedsakelig 

er gjort funn av kulturminner. Dalen er tettest bebygd i den sørvendte, nordlige 

dalsiden (Larsen 2008).  

 

4.2 FUNN OG FORNMINNER 

I kulturminneregisteret Askeladden er det 152 registreringer for Øyer, hvorav 13 

jernvinneanlegg. I det tidligere Fornminneregisteret (registrering for Økonomisk 
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kartverk) er 29 lokaliteter funn eller funnsteder, og det er 12 lokaliteter med 

gravhauger og gravrøyser. 38 registreringer gjelder fangstgroper, men 23 er 

kategorisert som kullgroper, i et par tilfelle knyttet til jernvinneanlegg i seter-

regionen (Larsen 2008).  

 

I Musdalen kan flere av gårdsnavnene skrive seg tilbake til jernalder/ middelalder, 

og det er kjent flere automatisk fredete kulturminner og løsfunn datert til jernalder 

og middelalder. På Kjørkjehaugen/ Offigstad er tradisjon om en revet 

middelalderkirke med mulig kirkegårdsmur (id 29585-1). Like i nærheten ligger to 

gravhauger som ble undersøkt av Bjørn Hougen i 1925 (id 29585-2,3). I en 

gravhaug lenger ned i dalen på Offigstad Haugtuun øvre, 137/16, er det funnet en 

rik kvinnegrav fra eldre jernalder med funn av gullblikkbelagt spenne og 18 perler 

av glassmosaikk (C716, C717, funnsted id 29581). Det er også registrert tre 

gravrøyser (id 39596, 39599 og 77639) samt et funnsted for en spydspiss av jern 

(id 79093). 

 

4.3 RESULTATER FRA REGISTRERINGEN  

Oppland fylkeskommune foretok en registrering av planområdet i november 2007 

og sommeren 2008. Det ble ikke gjort noen funn på den nordligste delen av 

traseen (Engesveen 2007). Sommeren 2008 ble store deler av traseen mellom 

Vasserud og Winge sjaktet. Det ble avdekket 49 strukturer fordelt på 8 lokaliteter. 

De tre første lokalitetene lå på Vasserud ganske langt nede i dalen, mens resten, lå 

på Berg og Hong ganske langt oppe i dalen. Funnene besto i hovedsak av 

bosetningsspor i form av koksteinsforekomster og kokegroper samt dyrkningsspor 

i form av rydningsrøyser og fossile dyrkningslag (Andersen 2008). 

 

 Lokalitet 1 (Vasserud oppistuen, 130/3), id 116636: to koksteinsforekomster,  

en mulig tuft og en nedgravning.  

 Lokalitet 2 (Vasserud oppistuen, 130/3), id 116638: overpløyd 

rydningsrøys, ardspor og dyrkningslag.  

 Lokalitet 3 (Vasserud neristuen, 130/1), id 116639: fem 

steinrekker/strenger (åkerparseller?), en nedgravning, en kokegrop, to 

stolpehull og en overpløyd rydningsrøys.  

 Lokalitet 4 (Berg øvre, 138/4), id 116641: en overpløyd rydningsrøys og et 

eldre dyrkningslag. 

 Lokalitet 5 (Berg nedre og øvre, 138/4 og 138/1), id 116642: seks 

kokegroper, tre nedgravninger, to stolpehull, et kulturlag og to 

koksteinsforekomster.  

 Lokalitet 6 (Berg nedre og øvre, 138/1 og 138/4), id 116643: seks 

overpløyde rydningsrøyser og en dyrkningsflate.  

 Lokalitet 7 (Hong nordre 141/1,2), id 116644: to kokegroper. 

 Lokalitet 8 (Hong nordre 141/1,2), id 116645: to overpløyde 

rydningsrøyser og to dyrkningsflater.  
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Fire lokaliteter ble prioritert for utgravning, lokalitetene 1, 2, 5 og 8.
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5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

De registrerte lokalitetene i Musdalen representerer spor etter bosetning og 

jordbruk. De vil samlet kunne belyse gårdsutvikling og jordbruksdrift i dalen 

gjennom jernalder og middelalder. Det vil være interessant å sammenligne 

dyrkningssporene og analyseresultatene på de enkelte gårdene som ligger i ulike 

nivåer i dalen.   

 

Kokegropene, som ligger nær gravhaugene og middelalderkirkested, kan 

representere en felles samlingsplass, eller de kan være knyttet til boplass fra 

eldre jernalder. 

 

Følgene problemstillinger vil derfor bli vektlagt ved utgravning av de ulike 

lokalitetene: 

 

Bosetningsspor jernalder – middelalder 

 Avklare om det er spor etter stolpebygget hus på lokalitet 5. 

 Datere og funksjonsbestemme eventuelle hus (ved makrofossilanalyse og 
14

C-dateringer). 

 Avklare om kokegropene på lokalitet 5 representerer et isolert 

kokegropfelt eller om de kan knyttes til bebyggelse. 

 Kokegropenes/feltes brukstid. 

 

Dyrkningsspor 

 Hvor mange dyrkningsfaser finnes det spor av i området (analyse av 

jordprofiler) 

 Datering. Når ble de ulike åkerområdene ryddet, og hvor lenge var de i 

bruk? (
14

C-datering av åkerlag og rydningsrøyser) 

 Driftsform. Er det mulig å avklare hvilken driftsform røysene/åkerlagene 

er spor etter (ekstensiv/intensiv, beite, korndyrking)? (pollenanalyse) 

 Hvilke dyrkningsteknikker har vært brukt(datering av ardsporene og den 

mulige parsellinndelingen) 

 Vegetasjonshistorie. Hva har vært dyrket, og hvordan var vegetasjonen i 

området? (pollenanalyse, 
14

C-dateringer). 

 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Undersøkelsen ble gjort ved maskinell flateavdekking. Det vil si at åkerjorden 

ble fjernet ved hjelp av en gravemaskin med flatt skjær. Da blir strukturene  

synlig som nedgravninger i den sterile grunnen under åkerjorden. Undergrunnen 

blir fortløpende renset opp med krafse og potensielle strukturer ble markert med 

nummererte spikre (Løken et. al 1996). Strukturene fra registreringen fikk nye 

numre. På lok. 5 lå sjaktene åpne etter registreringen, så her ble strukturene 

renset frem og noen steder ble sjaktene utvidet. 
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De fleste strukturene ble så undersøkt nærmere. De ble renset med graveskje, før 

de ble tegnet i 1:20 eller 1:10 og fotografert.  De ble snittet, noe som vil si å 

grave vekk halve strukturen. Strukturene ble stort sett snittet med spade og 

graveskje. De store strukturene, som bryggesteinslag og rydningsrøyser, ble 

snittet med gravemaskin. Strukturenes profil ble deretter dokumentert med foto 

og tegning.  

 

Det ble tatt ut kullprøver fra kokegropene, og makrofossilprøver fra stolpehull, 

rydningsrøyser og dyrkningslag. Disse prøvene ble nummerert med P-nummer 

og avmerket på profiltegning. Senere ble kullprøvene forberedt til analyse/ 

oppbevaring ved hjelp av vasking i 2 mm sikt, tørking og katalogisering. 

Makrofossilprøvene har mulighet for både datering og analyse av kull og 

makrofossiler. Disse ble vasket med 1 mm sikt. 

 

Det ble tatt ut pollenprøver fra dyrkningslagene og rydningsrøyser. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Det var lagt opp til at ikke alle lokalitetene skulle undersøkes. Det måtte 

prioriteres fra første stund, blant annet som følge av værforholdene. Lokalitet 5 

pekte seg raskt ut som viktigste lokaliteten med både kokegroper og mulighet 

for husområdet. Vi begynte derfor her. 

 

Sjaktene fra registreringen var dekket igjen på lokalitetene 1, 2 og 3, mens de 

øvrige sjaktene hadde ligget åpne siden sommeren. Tirsdag 28. oktober begynte 

vi derfor med å rense frem strukturene på lokalitet 5, som var dekket av mose og 

ugress. Onsdag 29. oktober begynte vi å avdekke mellom sjaktene for å få et 

sammenhengende felt. Vi fikk en 6 tonns maskin så det gikk ikke så veldig raskt 

fremover. Jeg gikk derfor alene med maskinen, mens Monika begynte å snitte 

strukturer. Torsdag 30. oktober fikk vi avdekket så mye som var planlagt på 

lokalitet 5. Jeg regnet med at vi skulle klare å bli ferdig med lokalitet 5, 4. 

november. Det klarte vi ikke, og snittet her både 10. og litt 12. november.  

 

Det ble sett på som viktig å få sett på Musdalen som helhet, så onsdag 5. 

november dro vi ned i dalen og avdekket  lokalitet 1. 6. og 7. november 

avdekket vi lokalitet 2 og snittet strukturene med maskin. 11. november gjorde 

vi oss ferdig med lokalitetene 1 og 2. 12. og 13 november avdekket og snittet vi 

rydningsrøysen og dyrkningslaget på lokalitet 8, som var lokaliteten som lå 

lengst oppe i Musdalen. 

 

Vi avsluttet utgravningen 14. november. Da hadde vi fått gjort undersøkelser på 

lokalitetene 1, 2, 5 og 8. De resterende 4 lokalitetene ble det ikke anledning til å 

undersøke pga. liten tilmålt tid til utgravning, i tilegg til vanskelige værforhold. 

På de undersøkte lokalitetene registrerte vi 39 strukturer, hvorav 4 ble avskrevet 

og 30 ble snittet. 
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5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Dårlig vær gjorde utgravningen vanskelig. Frost og snø gjorde det vanskeligere 

å få oversikt, spesielt på lokalitet 5. Det var ikke mulig å gå tilbake å lete etter 

flere stolpehull på strategiske plasser fordi området da ville være frosset. Jeg 

hadde derfor liten oversikt på om det kunne ha vært noe som var oversett i 

registreringssjaktene. 

 

På lokalitet 1 var det mange moderne forstyrrelser i form av diverse drenerings-

grøfter. 

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

Undergrunnen var i hovedsak av oransje silt, sand eller leire. På lokalitet 2 var 

undergrunnen steinfri silt eller sand, mens resten av lokalitetene (1,5 og 8) hadde 

en undergrunn som inneholdt langt mer stein. Dybden ned til undergrunnen var 

veldig varierende. På lokalitet 1 og 5 var det mellom 20 og 30 cm ned til 

undergrunnen, mens på lokalitet 2 var dybde mellom 45 og 75 cm. På lokalitet 8 

var der mellom 75 og 120 cm ned til undergrunnen. De nederste 20-30 cm på 

lokalitetene 2 og 8 var fossile dyrkningslag. 

 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

Det ble funnet en slaggklump på lokalitet 5, i kokegrop S21. 

 

5.5.2 STRUKTURER 

Strukturene vil bli presentert lokalitetsvis og temavis nedenfor. 

 LOKALITET 5. BOPLASS MED KOKEGROPER 

Husområde 

Det ble funnet 5 sikre stolpehull, i tillegg var det 6 mulige stolpehull. Det var 

ikkje mulig å påvise sikre huskonstruksjoner. 

 

Stolpehull S2: Stolpehullet var 40 x 48 cm i plan, med en fyllmasse av 

mørkebrun humusholdig masse. Den hadde flat bunn og loddrette sider. Dybden 

var 28 cm. 

 

Stolpehull S26: I plan var stolpehullet 35 x 48 cm stor, med form som et egg. I 

profil hadde den loddrette sider og en spiss bunn. Den hadde to fyllmasser. 

Fyllmassen de øverste 18 cm var av mørkebrun humus- og grusblandet masse 

med noe mellomstor stein. Under dette lå et område med lys brun sand/leire som 

var litt mørkere og noe mindre kompakt enn undergrunnsleiren. Til sammen var 

stolpehullet 28 cm dypt. Det inneholdt flere skoningsteiner. 

 

Stolpehull S28: I plan hadde stolpehullet en ujevn form med en størrelse på 38 x 

48 cm. I profil hadde den skrå sider og en ujevn bunn. Den var 46 cm dyp med 

en fyllmasse av mørkebrun humus- og sandblandet masser med mange steiner i 

forskjellig størrelse. Strukturen er datert til AD 250-375. 
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Stolpehull S30:  I plan var stolpehullet rundt med en diameter på hele 70 cm. I 

profil hadde den skrå sider og avrundet bunn. Fyllmassen var av mørkebrun 

humus- og sandblandet masse med en god del steiner. Noen var såpass store at 

de kan ha vært skoningstein. Strukturen er datert til AD 415-495. 

 

Stolpehull S31: Ujevn i plan med en størrelse på ca 34 x 45 cm, med 

mellomstore steiner i ytterkanten. Den var ca 30 cm dyp, med en avrundet bunn 

og skrå sider. Den besto av to fyllmasser. Den ene var ca 25 cm dyp og ca 25 cm 

bred med en avrundet form og fyllmasse av mørkebrun masse med grus i. Sør 

for og under denne fyllmassen var et område med lysebrune grusete masser, som 

var noe mørkere enn undergrunnen. Det er mulig at den mørkebrune massen var 

et stolpeavtrykk. 

 

Mulig bunn av stolpehull S4: I plan var strukturen 26 x 30 cm, med en fyllmasse 

av mørkebrun humus og grus. Den var bare 8 cm dyp, med avrundet bunn og 

skrå sider. 

 

Mulig bunn av stolpehull S18: Den hadde en oval form med en størrelse på 34 x 

46 cm. I profil hadde den en avrundet form, men var bare 11 cm dyp. Den hadde 

en fyllmasse av mørkebrun humus- og grusholdig masser. Lå tett ved S19. 

 

Mulig bunn av stolpehull S19: Den hadde samme fyllmasse som S18, med en 

bredde på ca 30 cm, og en avrundet bunn. Dybde var på 10 cm. S18 inneholdt 

også en sekundær nedgravning av lysegrå/gul leire med avrundet form SV i 

strukturen. Denne var 6 cm dyp. 

 

Mulig stolpehull S23: Den var rektangulær i plan med en bredde på 26 cm og en 

lengde på 32 cm. Den hadde en fyllmasse mørkebrun humusholdig masse med 

noe trekull og små steiner. Den ble ikke snittet. 

 

Mulig bunn av stolpehull S25: Denne strukturen var rund med en diameter på 40 

cm. I profil hadde den skrå sider og spiss bunn. Den var 10 cm dyp, med en 

fyllmasse av brun humus og steiner i forskjellig størrelsen. Den inneholdt noe 

trekull. 

 

Grop/mulig stolpehull S27: Strukturen var 75 cm bred og 34 cm dyp, med flat 

bunn og en loddrett og en avrundet side. Fyllmassen var av humus- og 

sandholdig masse med mye stein i forskjellig størrelse. Den virker litt for bred i 

forhold til dybden, for å være et stolpehull. 

 

Grøft S8: Grøften strakk seg fra feltkanten i øst, ca 8 meter mot vest lå kokegrop 

S7 som var gravd ned i grøften. Etter kokegropen så S8 ut til å svinge mot NV, 

men den var vanskelig å følge her pga frost. Grøften er ca 50-60 cm bred på de 

fleste steder med en fyllmasse av brungrå humus- og leireholdig masse med litt 

trekull. Den ble snittet på to steder. Snitt 1 viste en 14 cm dyp grøft med 

avrundet form, og snitt 2 viste en 8 cm dyp grøft med skrå sider. Grøfta er datert 

til BC 190-100. 
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Kokegropene 

Kokegrop S1: Den fortsatte inn i feltkanten, men hadde en bredde på 128 cm og 

en avrundet form. Den var 14 cm dyp med et tykt kullag i bunnen og et lag med 

mørkebrun humus, skjørbrente steiner og litt trekull. Den hadde ujevne sider og 

bunn. 

 

Kokegrop S6: Kokegropen var 90 x 84 cm stor og relativ rund. Den var 14 cm 

dyp og hadde et 2-4 cm tykt kullag i bunnen og mørkebrun humusmasse blandet 

med noe trekull og skjørbrent stein over. Kokegropen hadde flat bunn og skrå 

sider. Kokegropen er datert til AD 260-445. 

 

Kokegrop S7: Kokegropen var ujevn rund, med en størrelse på 88 x 90 cm. Den 

var 16 cm dyp, med en 2 til 6 cm tykt kullag i bunnen og en mørkebrun humus- 

og kullholdig masse med skjørbrente steiner. Den hadde relativ flat bunn og 

loddrette sider. Det ble tatt ut ca 7 liter skjørbrent stein ved snitting. Denne 

kokegropen var gravd ned i en eldre grøft. Kokegropen er datert til AD 270-410. 

 

Kokegrop S9: En oval kokegrop, med en størrelse på 72 x 80 cm. Den var 17 

cm dyp med 2 til 9 cm tykt kullag i bunnen som noen steder hadde et tynt 

rødbrent lag under. Over kullaget lå et mørkebrunt siltig sandlag med mange 

skjørbrente steiner. Gropen hadde ujevne sider og bunn. 

 

Kokegrop S10: En rund kokegrop med en størrelse på 83 x 82 cm. Den var 27 

cm dyp, med en flat bunn og avrundede sider. Den hadde et tykt kullag i bunnen 

og store mengder skjørbrent stein over med mørkebrun humus og kullholdig 

masse innimellom. Det ble tatt ut ca 15 liter skjørbrent stein ved snitting. 

Kokegropen er datert til AD 660-685. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kokegrop S10. Cf 34017_023 

 

Kokegrop S16: En avrundet kokegrop med en bredde på 90 cm. Kokegropen 

hadde et 2 til 6 cm tykt kullag, med skjørbrente steiner og mørkebunt lag av 

grus, leire og litt humus og trekull. Det ble tatt ut ca 1 liter skjørbrent stein fra 

snittet. Kokegropen er datert til AD 440-550. 
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Kokegrop S17:  Kokegropen var ca 98 cm bred og 26 cm dyp, med ujevne sider 

og bunn. Kokegropen besto av mørkebrune masser med en god del trekull og 

skjørbrente steiner. Det var et mindre klart kullag i bunnen, som varierte fra 

under 1 cm til 3 cm, noen steder kunne man ikke se det.  

 

Kokegrop S21: En oval kokegrop med en størrelse på 74 x 82 cm. Den hadde 

relativ flat bunn og skrå sider. I bunnen hadde den et tykt kullag på 4 til 10 cm. 

Over dette lå en mørkebrun masse med skjørbrente steiner og trekull. Det ble 

funnet en bit slagg, F1, i gropa. Slaggbiten kan ha havnet i gropa sekundært 

eller strukturen kan ha blitt brukt som en esse. Det er ingen andre indikasjoner 

på at smiing har foregått på stedet, så dette er usikkert. 

 

Kokegrop S22: En oval kokegrop med en størrelse på 1,02 x 1,26 meter, og 26 

cm dyp. Den hadde flat bunn og skrå noe ujevne sider. Den hadde et 8 cm tykt  

kullag i bunnen , med skjørbrente steiner i og over. På toppen var et lag av 

mørkebrun humus- og sandholdig masse med en del småstein og trekull. Det ble 

tatt ut ca 28 liter skjørbrent stein ved snitting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kokegrop S22. Cf34017_050 

 

Kokegrop/ildsted S24: Trolig en liten kokegrop på 50 x 45 cm i plan og 12 cm 

dyp. Den hadde skrå sider og flat bunn, med et 1 til 3 cm tykt kullag i bunnen og 

skjørbrente steiner over. På toppen var et lag med mørkebrun humus- og 

sand/grus blandet masse med litt stein og trekull. Det ble tatt ut ca 1 liter 

skjørbrent stein ved snitting. 

LOKALITETENE 1 OG 5. BRYGGESTEINSLAG 

Bryggesteinslag S100: På lokalitet 1 lå et vidstrakt men tynt bryggesteinslag, 

som var forstyrret av dreneringsgrøfter. Den var 10-18 cm tykt, med skjørbrent 

stein av liten størrelse. Under og rundt laget lå et mørkegrått/brunt leirelag rundt 

og under. Dette laget er ca 20-30 cm tykt. En prøve fra laget er datert til 

AD1295-1385. 

 

Bryggesteinslag/haug S11: Avgrensningen i plan var noe uklar siden den SV 

delen fortsatte ut mot riksveien og den NØ delen fortsatte mot en telekabel. NV-

SØ var laget ca 10 meter langt og i SV-NØ var det avdekket 3 meter. De 
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skjørbrente steinene lå opp mot en liten fjellknaus. Profilen viste at laget hadde 

en dybde på mellom 44 og 58 cm. Laget besto av varmepåvirket stein i 

forskjellig størrelse (2-15 cm i diameter). Det var ganske tettpakket med stein, 

med litt mørkebrun humusholdig masse med litt trekull, i mellom. En prøve fra 

strukturen er datert til AD 980-1015. 

LOKALITET 2. FOSSILE DYRKNINGSSPOR 

Rydningsrøys S200: En liten ujevn rydningsrøys hvor små og mellomstore 

steiner har blitt kastet opp mot to store jordfaste steiner. Røysen har en diameter 

på 3 meter og er ca 60 cm dyp. Fyllmassen var av mørk brunsvart siltig sand, 

med noe trekull. En kullprøve fra røysa er datert til AD 1025-1155. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rydningsrøys S200. Cf 34017_087. 

 

Mulig rydningsrøys/samling stein S201: Liten samling mellomstore steiner i et 

ellers steinfritt område. 

 

Dyrkningslag S203: Et mørkebrunt siltig sandlag med noen små og mellomstore 

steiner lå over undergrunnen på lokalitet 2. Dette laget er rundt 20 cm tykt i 

profilveggen og begynner ca 50 cm ned fra overflaten. 

 

Dyrkningslag S204: Over S203 lå et annet dyrkningslag med lysere 

brun/grå/oransje siltig sand med noen små steiner og litt trekull. Det er 

sannsynlig at dette også har lagt over hele lokalitet 2. Det var ca 24 cm tykt og 

begynte ca 25 cm ned fra overflaten.  

 

Ardspor S202: Det var ardspor synlig i undergrunnen over store deler av lok 2.  
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Lokalitet 2. Cf34017_089.  

 

LOKALITET 8. DYRKNINGSSPOR 

Rydningsrøys S800: Rydningsrøysen var stor og den gikk utenfor planområdet i 

nord. På grunn av tidsnød ble den ikke finrenset i plan. Profilen viste den som 

ca 8 meter bred i Ø-V retning. Den inneholdt en del svært store steiner, spesielt i 

østre del. Disse har nok ikke blitt flyttet ved muskelkraft. I vestre del besto 

røysen av noe mindre stein. 

 

Dyrkningslag S801: Omtrent 1 meter under markoverflaten lå et ca 20 cm tykt 

fossilt dyrkningslag av mørkebrunt humusholdig masse og litt trekull. En prøve 

fra laget er datert til BC 5570-5440. Dateringen er usikker, og det er mulig at 

kullet ikke har sammenheng med laget.  

 

5.5.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det ble samlet inn 28 kull og makrofossilprøver fra et utvalg av strukturene. 19 

av disse ble vedartsbestemt av Helge I. Høeg (se vedlegg). I tillegg ble 5 prøver 

fra Oppland fylkeskommunes registrering vedartsbestemt.  

 

5.5.4 DATERING 

18 prøver ble sendt til datering ved NTNU (se vedlegg), 5 av prøvene var fra 

registreringen. Den eldste dateringen er fra lok. 8 der en prøve fra 

dyrkningslaget er datert til BC5574-5440. De øvrige dateringene viser aktivitet i 

perioden førromersk jernalder til middelalder. 
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

1000CalBC 500CalBC CalBC/CalAD 500CalAD 1000CalAD

Calibrated date

Grøft, S8  2135±35BP

Stolpehull, S28  1740±30BP

Kokegrop, S7  1695±30BP

Kokegrop, S6  1670±80BP

Stolpehull/grop, S30  1620±30BP

Kokegrop, S16  1565±30BP

Kokegrop, S10  1350±30BP

Bryggesteinslag, S11  1055±30BP

 
Fra lokalitet 5 ble åtte prøver analysert, dateringene viser aktivitet fra førromersk jernalder til 

vikingtid. 

 

 

 
Prøvene fra dyrkningslagene og rydningsrøysene viser en eldre dyrkning i romertid på 

lokalitetene 4 og 6, og en yngre aktivitet i tidlig middelalder på lokalitet 2. I tillegg er en prøve 

fra lokalitet 6 datert til tidlig middelaler. Bryggesteinslaget S100 er datert til 

høymiddelalder/senmiddelalder. 

 

5.5.5 ANALYSER 

17 pollenprøver, fordelt på 3 serier, ble analysert av Helge I. Høeg (se vedlegg). 

Det var 6 prøver fra S201, 202, lok. 2, dyrkningsprofil: 2 dyrkningslag åker. 4 

prøver fra S200, lok. 2, rydningsrøys åker, og 7 prøver fra S801, bok. 8, fossilt 

dyrkingslag åker. Alle prøvene var tilnærmet pollentomme. 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron] 

1000CalBC CalBC/CalAD 1000CalAD 2000CalAD 

Calibrated date 

Dyrkningslag, S39, lag 5, lok.6  1910±30BP 

Dyrkningslag, S39, lag 6, lok.6  1745±30BP 

Rydningsrøys, S37, lok.6  1725±35BP 

Dyrkningslag, sjakt 29,lok.4  1675±35BP 

Rydningsrøys, S200, lok.2  960±30BP 

Dyrkningsprofil, P15, lok.2  950±30BP 

Dyrkningslag, S43, lag 4, lok.6  905±30BP 

Bryggesteinslag, S100, lok.1  660±30BP 

Dyrkningsprofil, P14, lok.2  85±30BP 
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7 makrofossilprøver ble analysert av Annine Molsten ved NOK, København (se 

vedlegg). Det ble funnet korn i tre av prøvene. Både kull og korn kan være 

avfall fra boplassen, og kan ha havnet i strukturene sekundært.  

 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Lokalitet 1: Det ble funnet et bryggesteinslag som er datert til høymiddelalder/ 

senmiddelalder AD1295-1385. Laget vitner om bosetning i nærområdet. 

 

Lokalitet 2: Det ble funnet en rydningsrøys og et dyrkningslag. En prøve fra 

rydningsrøysa S200 er datert til AD1025-1155. En prøve fra dyrkningslaget er 

datert til 1025-1160. Dateringene viser at området har vært dyrket i tidlig 

middelalder. 

 

Lokalitet 4: Det ble funnet en rydningsrøys og et dyrkningslag ved 

registreringen. En prøve fra dyrkningslaget er datert til AD 345-420, dvs. yngre 

romertid.  

 

Lokalitet 5: Det ble funnet en bit slagg i en kokegrop, fragmentet kan ha havnet i 

kokegropen sekundært eller strukturen kan ha blitt brukt som en esse. Det ble 

funnet 5 sikre stolpehull, 6 mulige stolpehull, 1 grøft, 9 kokegroper, 1 

kokegrop/ildsted og et bryggesteinslag. Fra lokalitet 5 ble åtte prøver 
14

C-datert. 

Dateringen viser at grøft S8 er fra førromersk jernalder, kokegropene og 

stolpehullene fra romertid, folkevandringstid og merovingertid. 

Bryggesteinslaget er datert til vikingtid. Det ble funnet korn i tre stolpehull, 

blant annet et byggkorn, og flere fragmenter av linbendel. Kornfragmentene har 

sannsynligvis sammenheng med matlaging på stedet, linbendelen har ofte 

sammenheng med lindyrking. Dateringene viser at det har vært aktivitet på 

stedet i en lang periode på over 1000 år.  

 

Lokalitet 6: Det ble funnet 6 rydningsrøyser og en dyrkningsflate. Fire prøver 

ble 
14

C-datert. En prøve fra en rydningsrøys er datert til AD 255-390. To prøver 

fra dyrkningslag S39 til AD 75-130 og AD 250-370. En prøve fra dyrkningslag 

S43 til AD1050-1190. Dateringene viser aktivitet i romertid og tidlig 

middelalder. 

 

Lokalitet 8: Det ble funnet en rydningsrøys og et antatt dyrkningslag. En prøve 

fra dyrkningslaget er datert til BC5574-5440. Dateringen er til senmesolitisk tid, 

en periode av steinalderen der man ikke drev med dyrkning av jorden. Det er 

derfor usikkert hva dateringen representerer, og kullet kan ha havnet i laget 

sekundært. 

 

6. KONKLUSJON 

I forbindelse med ny avløpsledning i Musdalen, fra Tretten stasjon til 

Musdalsæter hyttegrend ble det registrert 8 lokaliteter med automatisk fredete 

kulturminner. I den delen av traseen som går gjennom dyrket mark ble det 

avdekket 8 lokaliteter (id 116636 (lok.1), 116638 (lok.2), 116639 (lok.3), 
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116641 (lok.4), 116642 (lok.5), 116643 (lok.6), 116644 (lok.7) og 116645 

(lok.8) som viser bosetning og dyrkning i jernalder/middelalder. Kulturhistorisk 

museum foretok en utgravning av fire av lokalitetene, lok. 1, 2, 5 og 8, i 

perioden 27. oktober til 14. november 2008. I tillegg ble prøver fra lokalitetene 4 

og 6 
14

C-datert. 

 

Dateringene vitner om bosetningsaktivitet i Musdalen fra førromersk jernalder 

til middelalder. Det ble ikke påvist sikre huskonstruksjoner, men stolpehull på 

lokalitet 5 vitner om at det kan ha stått hus her. Bryggesteinslag på lokalitetene 1 

og 5 vitner også om bosetning i nærheten. Makrofossilprøvene og pollenprøvene 

kunne gav ingen resultater om hva som har blitt dyrket i Musdalen, men funn av 

korn på lokalitet 5 kan tyde på dyrking av bygg. Også funn av linbendel kan 

indikere at lin har blitt dyrket. Funn av slagg kan indikere jernbearbeiding på 

lokalitet 5. 

 

Siden det i liten grad er utført tilsvarende undersøkelser i Gudbrandsdalen, ga 

utgravningen ny og viktig informasjon om kulturminner, bosetning og erhverv 

som supplement til informasjonen fra tidligere kjente gravminner i området. 
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE 

Struktur
nummer Struktur 

Termopåvirket 
stein 

Form i 
Flate Snittet 

Dybde i 
profil 

Bredde i 
profil Diameter Lengde Bredde 

Nedgra 
sider i 
profil 

Nedgra 
bunn i 
profil 

Fyllets 
farge Beskrivelse 

S-100 Annet 
 

Ujevn JA 18 0 0 1200 1100 Ujevn Ujevn   

Bryggesteinslaget var vidstrakt men tynt og ble forstyrret 
av dreneringsgrøfter. Den var 10-18 cm tykt, med skjør-
brent stein av liten størrelse. Under og rundt laget lå et 
mørkegrått/brunt leirelag. Laget var ca 20-30 cm tykt. 

S-101 Avskrevet 
 

  NEI 0 0 0 0 0         

S-102 Avskrevet 
 

  NEI 0 0 0 0 0         

S-103 
Grop / 
nedgravning 

 

Oval NEI 0 0 0 150 85     
mørk 
grå 

Grop med stein, mørk grå humusholdig leire, med noe 
skjørbrent stein. Den var oval 85x150 cm stor. 

S-200 
Rydnings-
røys 

 

Ujevn JA 60 300 300 300 300 Ujevn Ujevn 
mørke
brunt 

En liten ujevn rydningsrøys hvor små og mellomstore 
steiner har blitt kastet opp mot to store jordfaste steiner. 
Røysen har en diameter på 3 meter og er ca 60 cm dyp. 
Fyllmassen var av mørk brunsvart siltig sand, med noe 
trekull. 

S-201 
Rydnings-
røys 

 

Ujevn NEI 0 0 100 100 100       
Liten samling stein, som trolig har vært rester etter en 
rydningsrøys. 

S-202 Ardspor 
 

Annen NEI 0 0 0 200 5     
mørkt 
grått 

Det var ardspor synlig i undergrunnen over store deler av 
lok 2. Sporene var fra 1-5 cm brede og varierte i lengde 
(opp mot 2 m). De hadde ulik orientering. 

S-203 Kulturlag 
 

Annen JA 20 0 0 1400 1200   Flat 
mørk 
grå 

Et mørkebrunt siltig sandlag med noen små og 
mellomstore steiner lå over under-grunnen på lok 2. Dette 
laget var rundt 20 cm tykt i profilveggen og begynner ca 50 
cm ned fra overflaten. Lå over hele lok 2. 

S-204 Kulturlag 
 

Annen JA 24 0 0 1200 1400   Flat 

brun/ 
grå/or
ansje 

Et dyrkningslag med lysere brun/grå/oransje siltig sand 
med noen små steiner og litt trekull. Det er sannsynlig at 
dette også har ligget over hele lok 2. Det var  ca 24 cm tykt 
og begynte ca 25 cm ned fra overflaten. 

S-01 Kokegrop 
 

Rund JA 14 0 128 128 128 Ujevn Ujevn 
mørke
brunt 

Kokegropen fortsatte inn i feltkanten, men hadde en 
bredde på 128 cm og en avrundet form. Den var 14 cm 
dyp med et tykt kullag i bunnen og et lag med mørkebrun 
humus, skjørbrente steiner og litt trekull. Den hadde 
ujevne sider og bunn. 

S-02 Stolpehull 
 

Oval JA 28 0 0 48 40 Rette Flat 
mørke
brun 

Stolpehullet var 40 x 48 cm i plan, med en fyllmasse av 
mørkebrun humusholdig masse. Det hadde flat bunn og 
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loddrette sider. Dybden var 28 cm. Lå utenfor stolpe-
konsentrasjonen 

S-03 Avskrevet 
 

  NEI 0 0 0 0 0         

S-04 
Grop / 
nedgravning 

 

Rund JA 8 0 0 30 26 Skrå Rund 
mørke
brun 

Mulig bunn av stolpehull. I plan var strukturen 26 x 30 cm, 
med en fyllmasse av mørkebrun humus og grus. Den var 
bare 8 cm dyp, med avrundet bunn og skrå sider. 

S-05 
Grop / 
nedgravning 

 

Oval NEI 0 0 0 230 170     
mørke
brun 

Steinfylt nedgravning, med en størrelse på 2,3 x 1,7 meter. 
Fyllmassen var av mørk humus, med innslag av trekull, 
spesielt i nord. Den inneholdt relativt mye stein av middels 
stor størrelse. 

S-06 Kokegrop 
 

Rund JA 14 0 0 90 84 Skrå Flat 
mørke
brun 

Kokegropen var 90 x 84 cm stor og relativ rund. Den var 14 
cm dyp og hadde et 2-4 cm tykt kullag i bunnen og 
mørkebrun humusmasse blandet med noe trekull og 
skjørbrent stein over. Kokegropen har flat bunn og skrå 
sider. 

S-07 Kokegrop 7 Ujevn JA 16 0 0 90 88 Rette Flat 
mørke
brun 

Kokegropen var ujevn rund, med en størrelse på 88 x 90 
cm. Den er 16 cm dyp, med en 2 til 6 cm tykt kullag i 
bunnen og en mørkebrun humus- og kullholdig masse med 
skjørbrente steiner. Den hadde relativ flat bunn og 
loddrette sider. Det ble tatt ut ca 7 liter skjørbrent stein 
ved snitting. Denne kokegropen var gravd ned i en eldre 
grøft. 

S-08 Annet 
 

Ujevn JA 14 62 0 900 60 Ujevn Ujevn 
grå-
brun 

Grøften strakk seg fra feltkanten i øst, ca 8 meter mot vest 
lå kokegrop S7 som var gravd ned i grøften. Etter 
kokegropen så S8 ut til å svinge mot NV, men den var 
vanskelig å følge her pga frost. Grøften var ca 50-60 cm 
bred på de fleste steder med en fyllmasse av brungrå 
humus- og leireholdig masse med litt trekull. Den ble 
snittet på to steder. Snitt 1 viste en 14 cm dyp grøft med 
avrundet form, og snitt 2 viste en 8 cm dyp grøft med skrå 
sider. 

S-09 Kokegrop 
 

Oval JA 17 0 0 80 72 Ujevn Ujevn 
mørke
brun 

En oval kokegrop, med en størrelse på 72 x 80 cm. Den var 
17 cm dyp med 2 til 9 cm tykt kullag i bunnen som noen 
steder hadde et tynt rødbrent lag under. Over kullaget lå 
et mørkebrunt siltig sandlag med mange skjørbrente 
steiner. Gropen hadde ujevne sider og bunn. 

S-10 Kokegrop 15 Rund JA 27 0 0 83 82 Buet Flat 
mørke
brun 

En rund kokegrop med en størrelse på 83 x 82 cm. Den er 
27 cm dyp, med en flat bunn og avrundede sider. Den 
hadde et tykt kullag i bunnen og store mengder skjørbrent 
stein over med mørkebrun humus og kullholdig masse 
innimellom. Det ble tatt ut ca 15 liter skjørbrent stein ved 
snitting. 
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S-11 
 Brygge-
steinslag 

 

  NEI 0 0 0 0 0       

Bryggesteinslag: Avgrensningen i plan var noe uklar siden 
den SV delen fortsatte ut mot rv og den NØ delen fortsatte 
mot en telekabel. NV-SØ var laget ca 10 meter lang og SV-
NØ var det avdekket 3 meter. De skjørbrente steinene lå 
opp mot en liten fjellknaus. Profilen viser at laget hadde 
en dybde på mellom 44 og 58 cm. Laget besto av 
varmepåvirket stein i forskjellig størrelse (2-15 cm i 
diameter). Det var ganske tettpakket med stein, med litt 
mørkebrun humusholdig masse og litt trekull, imellom. 

S-12 Avskrevet 
 

  NEI 0 0 0 0 0         

S-13 Avskrevet 
 

  NEI 0 0 0 0 0         

S-14 Avskrevet 
 

  NEI 0 0 0 0 0         

S-15 Avskrevet 
 

  NEI 0 0 0 0 0         

S-16 Kokegrop 1 Ujevn JA 16 0 90 0 0 Ujevn Ujevn 
mørke
brunt 

En avrundet kokegrop med en  bredde på 90 cm. 
Kokegropen hadde et 2 til 6 cm tykt kullag, med 
skjørbrente steiner og et mørkebunt lag av grus, leire, litt 
humus og trekull. Det ble tatt ut ca 1 liter skjørbrent stein 
fra snittet. 

S-17 Kokegrop 
 

Ujevn JA 26 0 98 0 0 Ujevn Ujevn 
mørke
brunt 

Kokegropen var ca 98 cm bred og 26 cm dyp, med ujevne 
sider og bunn. Kokegropen besto av mørkebrune masser 
med en god del trekull og skjørbrente steiner. Det var et 
mindre klart kullag i bunnen, som varierte fra under 1 cm 
til 3 cm, noen steder kunne man ikke se det. 

S-18 
Grop / 
nedgravning 

 

Oval JA 11 0 0 46 34 Buet Rund 
mørke
brun 

Muligens bunnen av et stolpehull. Den hadde en oval form 
med en størrelse på 34 x 46 cm. I profil hadde den en 
avrundet form, men var bare 11 cm dyp. Den hadde en 
fyllmasse av mørkebrun humus- og grusholdig masser. 
Ligger tett ved S19. 

S-19 
Grop / 
nedgravning 

 

Ujevn JA 10 0 30 30 30 Buet Rund 
mørke
brun 

Dette er muligens bunnen av et stolpehull. Den hadde en 
bredde på ca 30 cm, og en avrundet bunn. Dybde var på 
10 cm. Den hadde en fyllmasse av mørkebrun humus- og 
grusholdig masser. S18 inneholder også en nedgravning av 
lysegrå/gul leire med avrundet form i SV  Denne var 6 cm 
dyp og er sekundær. 

S-20 Avskrevet 
 

  NEI 0 0 0 0 0         

S-21 Kokegrop 
 

Oval JA 20 0 0 82 74 Skrå Flat 
mørke
brunt 

En oval kokegrop med en størrelse på 74 x 82 cm. Den 
hadde relativ flat bunn og skrå sider. I bunnen hadde den 
et tykt kullag på 4 til 10 cm. Over dette lå en mørkebrun 
masse med skjørbrente steiner og trekull. 

S-22 Kokegrop 28 Oval JA 26 0 0 126 102 Skrå Flat 
mørke
brunt 

En oval kokegrop med en størrelse på 1,02 x 1,26 meter, 
og 26 cm dyp. Den hadde flat bunn og skrå noe ujevne 
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sider. Den hadde et 8 cm tykt  kullag i bunnen , med 
skjørbrente steiner i og over. På toppen var et lag av 
mørkebrun humus- og sandholdig masse med en del 
småstein og trekull. 

S-23 
Grop / 
nedgravning 

 

Rektan
gulær NEI 0 0 0 32 26     

mørke
brun 

Den var rektangulær i plan med en bredde på 26 cm og en 
lengde på 32 cm. Den hadde en fyllmasse mørkebrun 
humusholdig masse med noe trekull og små steiner. Den 
ble ikke snittet. 

S-24 Kokegrop 1 Ujevn JA 12 0 0 50 45 Skrå Flat 
mørke
brunt 

En liten kokegrop på 50 x 45 cm i plan og 12 cm dyp. Den 
har skrå sider og flat bunn, med et 1 til 3 cm tykt kullag i 
bunnen og skjørbrente steiner over. På toppen var et lag 
med mørkebrun humus- og sand/grus blandet masse med 
litt stein og trekull. Det ble tatt ut ca 1 liter skjørbrent stein 
ved snitting. 

S-25 
Grop / 
nedgravning 

 

Rund JA 10 0 40 40 40 Skrå Spiss brunt 

Muligens bunnen av et stolpehull. Strukturen var rund 
med en diameter på 40 cm. I profil hadde den skrå sider og 
spiss bunn. Den er bare 10 cm dyp, med en fyllmasse av 
brun humus og steiner i forskjellig størrelsen . Det 
inneholdt noe trekull. 

S-26 Stolpehull 
 

Oval JA 28 0 0 48 35 Rette Rund 
mørke
brunt 

I plan var stolpehullet 35 x 48 cm stor, med form som et 
egg. I profil hadde den loddrette sider og en spiss bunn. 
Den hadder to fyllmasser. De øverste 18 cm var fyllmassen 
av mørkebrun humus- og grusblandet masse med noe 
mellomstor stein. Under dette lå et lysebrunt lag av 
sand/leire, som var litt mørkere og løsere enn 
undergrunnsleiren. Til sammen var stolpehullet 28 cm 
dypt. Det inneholdt flere skoningstein. 

S-27 
Grop / 
nedgravning 

 

Ujevn JA 34 0 75 0 0 Rette Flat 
mørke
brunt 

Strukturen var 75 cm bred og 34 cm dyp, med flat bunn og 
en loddrett og en avrundet side. Fyllmassen var av humus- 
og sandholdig masse med mye stein i forskjellig størrelse. 
Den virker litt for bred i forhold til dybden, for å være et 
stolpehull. 

S-28 Stolpehull 
 

Ujevn JA 46 0 0 38 48 Skrå Ujevn 
mørke
brund 

I plan hadde stolpehullet en ujevn form med en størrelse 
på 38 x 48 cm. I profil hadde den skrå sider og en ujevn 
bunn. Den var 46 cm dyp med en fyllmasse av Mørkebrun 
humus- og sandblandet masser med mange steiner i 
forskjellig størrelse. 

S-29 Avskrevet 
 

  NEI 
 

0 
   

        

S-30 
Grop / 
nedgravning 

 

Rund JA 30 0 70 70 70 Skrå Rund 
mørke
brun 

I plan var stolpehullet rundt med en diameter på hele 70 
cm. I profil hadde den skrå sider og avrundet bunn. 
Fyllmassen var av mørkebrun humus- og sandblandet 
masse med en god del steiner. Noen var såpass store at de 
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kan ha vært skoningstein. 

S-31 Stolpehull 
 

Ujevn JA 25 0 0 45 34 Skrå Rund brun 

Ujevn i plan med en størrelse på ca 34 x 45 cm, med 
mellomstore steiner i ytterkanten. Den var ca 30 cm dyp, 
med en avrundet bunn og skrå sider. Den besto av to 
fyllmasser. Den ene var ca 25 cm dyp og ca 25 cm bred 
med en avrundet form og fyllmasse av mørkebrun masse 
med grus i. Sør for og under denne fyllmassen var et 
område med lysebrun grusete masser, som var noe 
mørkere enn undergrunnen. Det er mulig at den 
mørkebrune massen er et stolpeavtrykk. 

S-800 
Rydnings-
røys 

 

Annen JA 70 800 800 0 0 Skrå Skrå 
mørke
brunt 

Rydningsrøysen var stor og fortsatte utenfor planområdet 
i nord. På grunn av dårlig tid ble den ikke finrenset i plan. 
Den var ca 8 meter bred i Ø-V retning. Den inneholdt en 
stor del svært store steiner, spesielt i østre del. I vestre del 
besto røysen av noe mindre stein. 

S-801 Dyrkningslag 
 

  JA  0 0 0 0 0       Datert til BC 5570-5440. Usikker datering. 

 

 

 

 

8.2. FUNN  

C-nr. Funn-
nr. (felt) 

Kontekst/ 
struktur 

Gjenstand  St. mål Kommentar  

C56954/1 F1 Lok. 5, S21 Slagg 4,1 x 3,6 x 2,2 cm.  
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8.3. PRØVER 

Prøvenr. Struktur Kontekst C-nr. Type Treslag Gram Kommentar NTNU 
Lab.nr. 

C14-dat. 

1 S6, kokegrop lok. 5 C56954/3 kull Bjørk, furu 6 g  T-20098 AD 260-445 

2 S1, kokegrop lok. 5 C56954/2 kull  1,9 g    

3 S11, bryggesteinslag lok. 5 C56954/14 Makro/kull Bjørk, furu 0,6 g  TUa-8010 AD 980-1015 

4 S2, stolpehull lok. 5 C56954/12 Makro/kull Bjørk, furu 0,2 g    

5 S25, stolpehull lok. 5 C56954/17 Makro/kull Bjørk, selje, vier/osp, furu 0,1 g    

6 S24, kokegrop lok. 5 C56954/11 kull  2,2 g    

7 S30, stolpehull/grop lok. 5 C56954/21 Makro/kull Bjørk, furu 0,2 g  TUa-8011 AD 415-495 

8 S22, kokegrop lok. 5 C56954/10 kull Bjørk, furu 5,5 g    

9 S28, stolpehull lok. 5 C56954/20 Makro/kull Bjørk, selje, vier/osp, furu 0,1 g  TUa-8012 AD 250-375 

10 S7, kokegrop lok. 5 C56954/4 kull Furu 8,5 g  TUa-8013 AD 270-410 

11 S21, kokegrop lok. 5 C56954/9 Makro/kull      

12 S8, grøft lok. 5 C56954/13 Makro/kull Bjørk, furu 0,3 g  TUa-8014 BC 190-100 

13 S26, stolpehull lok. 5 C56954/18 Makro/kull Bjørk, furu <0,1 g    

14 Dyrkningsprofil  lok. 2 C56953/4 Makro/kull Bjørk, furu 0,1 g  TUa-8024 Y. enn 1700 

15 Dyrkningsprofil lok. 2 C56953/5 Makro/kull Bjørk, furu 0,1 g  TUa-8025 AD 1025-1160 

16 S17, kokegrop lok. 5 C56954/8 kull  2,5 g    

17 S18, stolpehull lok. 5 C56954/15 Makro      

18 S19, stolpehull lok. 5 C56954/16 Makro      

19 S31, stolpehull lok. 5 C56954/22 Makro/kull Bjørk, furu <0,1 g    

20 S27, stolpehull/grop lok. 5 C56954/19 Makro      

21 S16, kokegrop lok. 5 C56954/7 kull Furu 5,2 g  TUa-8015 AD 440-550 

22 S100, bryggesteinslag lok. 1 C56953/1 kull Bjørk, selje, vier/osp, furu 2,8 g  TUa-8026 AD 1295-1385 

23 S100, bryggesteinslag lok. 1 C56953/2 Makro      

24 S200, rydningsrøys lok. 2 C56953/3 Makro/kull Bjørk, furu 2,1 g  TUa-8027 AD 1025-1155 

25 S9, kokegrop lok. 5 C56954/5 kull Bjørk, furu 2,8 g    

26 S10, kokegrop lok. 5 C56954/6 kull Bjørk, selje, vier/osp, furu 3,0 g  TUa-8016 AD 660-685 

27 S801 dyrkninglag lok. 8 C56955/1 Kull Bjørk <0,1 g  TUa-8028 BC 5570-5440 

28 S800, rydningsrøys lok. 8 C56955/2       

29* Dyrkningslag,lag 3, 
sjakt 29 

lok. 4 C56954/23 Makro/kull Bjørk, furu 0,3 g KP 3 ved registrering TUa-8005 AD 345-420 

30* S37, rydningsrøys lok. 6 C56954/24 Kull Bjørk, furu 0,3 g KP 4 ved registrering TUa-8006 AD 255-390 

31* S39, lag 5 lok. 6 C56954/25 Kull Bjørk, furu 0,3 g KP 5 ved registrering TUa-8007 AD75-130 

32* S39, lag 6 lok. 6 C56954/26 Kull Bjørk, selje, vier/osp, furu 0,9 g KP 6 ved registrering TUa-8008 AD 250-370 

33* S43, lag 4 lok. 6 C56954/27 Kull Bjørk <0,1 g KP 7 ved registrering TUa-8009 AD 1050-1190 

 
 *: Prøver tatt ved registreringen, Snr fra regisreringsrapport ved Øystein Rønningen Andersen (2008). 
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8.4. TILVEKSTTEKST 

 

C56953-C56955  

Boplassfunn og dyrkningsspor fra jernalder og middelalder fra VASSERUD 

(130/3), BERG (138/1,4) og HONG (141/1,2), ØYER K.,OPPLAND.  

I forbindelse med ny avløpsledning i Musdalen, fra Tretten stasjon til Musdalsæter 

hyttegrend, registrerte Oppland fylkeskommune området i mai 2008. Traseen ble 

registrert ved overflatesøk og maskinell sjakting (Andersen 2008). I den delen av 

traseen som går gjennom dyrket mark ble det avdekket 8 lokaliteter (id 116636 

(lok.1), 116638 (lok.2), 116639 (lok.3), 116641 (lok.4), 116642 (lok.5), 116643 

(lok.6), 116644 (lok.7) og 116645 (lok.8) som viser bosetning og dyrkning i 

jernalder/middelalder. Kulturhistorisk museum foretok en utgravning av fire av 

lokalitetene, lok. 1,2,5 og 8, i perioden 27. oktober til 14. november 2008. Lokalitet 1 

og 2 er katalogisert under C56953, lokalitet 5 under C56954 og lokalitet 8 under 

C56955. I tillegg ble kullprøver fra registreringen fra lokalitetene 4 og 6 katalogisert 

under C56594. Prøvene ble vedartsbestemt av Helge I. Høeg, datert ved NTNU, og 

makrofossiler ble analysert av Annine Moltsen ved NOK, København (i 

Hellesøe/Skogsfjord 2010). 17 pollenprøver, fordelt på 3 serier, ble analysert av Helge 

I. Høeg (i Hellesøe/Skogsfjord 2010). Alle prøvene var tilnærmet pollentomme.  

   

C56953/1-7  

Boplassfunn fra tidligmiddelalder fra VASSERUD OPPISTUEN av VASSERUD 

(130/3), ØYER K., OPPLAND.  

Prøver fra utgravningen av bryggesteinslag, rydningsrøys og dyrkningsspor på 

lokalitetene 1 og 2.  

1) Fra bryggesteinslag, S100, lok. 1. Kullprøve. Vekt: 2,8 g. Vedartsbestemt til bjørk, 

selje, vier/osp og furu. Prøven er radiologisk datert på bjørk, selje, vier/osp til 660±30 

BP, calAD 1295-1385 (TUa-8026). 

2) Fra bryggesteinslag, S100, lok. 1. Makrofossilprøve.  

3) Fra rydningsrøys, S200, lok. 2. Makrofossilprøve. Vekt: 2,1 g. Vedartsbestemt til 

bjørk og furu. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 960±30 BP, calAD 1025-1155 

(TUa-8027). 

4) Fra dyrkningsprofil, lok. 2. Makrofossilprøve. Vekt: 0,1 g. Vedartsbestemt til 

bjørk og furu. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 85±30 BP, Y. enn AD 1700 

(TUa-8024). 

5) Fra dyrkningsprofil, lok. 2. Makrofossilprøve. Vekt: 0,1 g. Vedartsbestemt til 

bjørk og furu. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 950±30 BP, calAD 1025-1160 

(TUa-8025). 

6) Fra rydningsrøys, S200, lok. 2. Pollenprøver. Pollenserie, PP1-4. Alle prøvene var 

pollentomme, men inneholdt kullstøv. Prøvene er forbrukt ved analyse.  

7) Fra dyrkningsprofil S201, S202, lok.2. Pollenprøver. Pollenserie PP1-6. Alle 

prøvene var tilnærmet pollentomme, men inneholdt kullstøv. Prøvene er forbrukt ved 

analyse.  

   

Orienteringsoppgave:  Musdalen utgjør en mindre sidedal til Gudbrandsdalen som 

strekker seg fra Tretten i øst over mot Gausdal i vest. Lok. 1: Ligger på en flat terrasse 

i en ellers brattlendt dalside ned mot jernbanen og Lågen i Ø. Flata ligger SØ for 

gårdstunet. Jordet utgjør sådd graseng. God utsikt mot Lågen i Ø. Lok. 2: SØ for 
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gårdstunet. Lokaliteten ligger på sørlig del av flata mot eiendomskillet mot gnr. 130/1. 

Jordet utgjør sådd gresseng. God utsikt mot Lågen i Ø.  

Kartreferanse:  ØK, CK077-5-1. Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 33, N:  6805811, Ø: 

 247907.  

LokalitetsID:  116636/116638  

Litteratur:    

Andersen, Øystein Rønning, 2008, Rapport fra registrering av automatisk fredete 

kulturminner i forbindelse med fremlegging av ny VA-ledning på strekningen Tretten-

Musdalsetra, Øyer kommune. Oppland fylkeskommune.  

Hellesøe, Hege Presttun og Anne Skogsfjord, 2010, Rapport fra utgravning. 

Boplassfunn og dyrkningsspor. Vasserud 130/3, Berg 138/1,4, Hong 141/1,2. Øyer 

kommune, Oppland fylke. KHMs arkiv.  

 

  

C56954/1-27  

Boplassfunn fra jernalder fra BERG NEDRE/BERG ØVRE av BERG (138/1,4), 

ØYER K., OPPLAND. 

Funn og prøver fra utgravning av lok.5, samt prøver som ble samlet inn ved Oppland 

fylkeskommunes registrering av lok. 4 og lok. 6.  

   

1) En bit slagg. Stl: 4,1 cm. Stb: 3,6 cm. Stt: 2,2 cm. Strukturnr: S21 Kokegrop.  

   

Kullprøver fra kokegroper  

2) Fra S1. Vekt: 1,9 g. 

3) Fra S6. Vekt: 6 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. Prøven er radiologisk datert på 

bjørk til 1670±80 BP, calAD 260-445 (T-20098). 

4) Fra S7. Vekt: 8,5 g. Vedartsbestemt til furu. Prøven er radiologisk datert på furu til 

1695±30 BP, calAD 270-410 (TUa-8013). 

5) Fra S9. Vekt: 2,8 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. 

6) Fra S10. Vekt: 3,0 g. Vedartsbestemt til bjørk, selje, vier/osp og furu. Prøven er 

radiologisk datert på bjørk, selje, vier/osp til 1350±30 BP, calAD 660-685 (TUa-

8016). 

7) Fra S16. Vekt: 5,2 g. Vedartsbestemt til furu. Prøven er radiologisk datert på furu til 

1565±30 BP, calAD 440-550 (TUa-8015). 

8) Fra S17. Vekt: 2,5 g. 

9) Fra S21. 

10) Fra S22. Vekt: 5,5 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. 

11) Fra S24. Vekt: 2,2 g.  

   

Makrofossilprøver fra andre strukturer  

12) Fra stolpehull S2. Vekt: 0,2 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. Det ble funnet to 

fragmenter korn, to fragmenter gress og to cenococcium i prøven. 

13) Fra grøft S8. Vekt: 0,3 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. Prøven er radiologisk 

datert på bjørk til 2135±35 BP, calBC 190-100 (TUa-8014). Prøven ble sendt til 

makrofossilanalyse, men det ble ikke funnet makrofossiler. 

14) Fra bryggesteinslag S11. Vekt: 0,6 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. Prøven er 

radiologisk datert på bjørk til 1055±30 BP, calAD 980-1015 (TUa-8010). 

15) Fra stolpehull S18. 

16) Fra stolpehull S19. 
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17) Fra stolpehull S25. Vekt: 0,1 g. Vedartsbestemt til bjørk, selje, vier/osp og furu. 

Det ble funnet et fragment korn i prøven. 

18) Fra stolpehull S26. Vekt: <0,1 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. Prøven ble 

sendt til makrofossilanalyse, men det ble ikke funnet makrofossiler. 

19) Fra stolpehull/grop S27. 

20) Fra stolpehull S28. Vekt: 0,1 g. Vedartsbestemt til bjørk, selje, vier/osp og furu. 

Prøven er radiologisk datert på bjørk, selje, vier/osp til 1740±30 BP, calAD 250-375 

(TUa-8012). Det ble funnet et byggkorn, et fragment av korn, en storkenebb og flere 

linbendel i prøven. 

21) Fra stolpehull/grop S30. Vekt: 0,2 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. Prøven er 

radiologisk datert på bjørk til 1620±30 BP, calAD 415-495 (TUa-8011). Prøven ble 

sendt til makrofossilanalyse, men det ble ikke funnet makrofossiler. 

22) Fra stolpehull S31. Vekt: <0,1 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. Prøven ble 

sendt til makrofossilanalyse, men det ble ikke funnet makrofossiler. 

   

Kullprøver fra lok. 4 og lok. 6.  

23) Fra dyrkningslag, lag 3, lok. 4. Vekt: 0,3 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. 

Prøven er radiologisk datert på bjørk til 1675±35 BP, calAD 345-420 (TUa-8005). 

24) Fra rydningsrøys S37, lok. 6. Vekt: 0,3 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. Prøven 

er radiologisk datert på bjørk til 1725±35 BP, calAD 255-390 (TUa-8006). 

25) Fra dyrkningslag S39, lag 5, lok. 6. Vekt: 0,3 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. 

Prøven er radiologisk datert på bjørk til 1910±30 BP, calAD 75-130 (TUa-8007). 

26) Fra dyrkningslag S39, lag 6, lok. 6. Vekt: 0,9 g. Vedartsbestemt til bjørk, selje, 

vier/osp og furu. Prøven er radiologisk datert på bjørk, selje, vier/osp til 1745±30 BP, 

calAD 250-370 (TUa-8008). 

27) Fra dyrkningslag S43, lag 4, lok. 6. Vekt: <0,1 g. Vedartsbestemt til bjørk. Prøven 

er radiologisk datert på bjørk til 905±30 BP, calAD 1050-1190 (TUa-8009). 

 

Orienteringsoppgave:  Lok. 5: Funnområdet ligger i nedre kant av et relativt 

brattlendt jorde der dette flater ut mot riksvei 254 i S. Området splittes N/S av en 

markant åkervoll som markerer eiendomskillet mellom gnr. 138/4 og 138/1. Ligger på 

nordsiden av Musdalsvegen (rv 254), vis a vis gårdtunet på Berg nedre, gnr. 138/1. 

Lokaliteten strekker seg fra jordeinnkjørsel ved gammel låve i V ned mot 

oppkjørselen til Offigstad i Ø. Ligger opp imot låven på nordsiden av riksveien, ca. 40 

m N for våningshuset på Berg nedre, og 55 m NV for oppkjørselen til Offigstad. Lok. 

4: Ligger 60 m Ø/SØ for våningshuset på Berg nedre (gnr. 138/1), 10 m NV for stua 

på kolla i Ø/SØ, og 10 m S for Musdalsvegen (rv. 254) ved oppkjørselen til Offigstad. 

Lok. 6: Ligger på nordsiden av Musdalsvegen (rv 254), vis a vis 

middelalderkirkestedet ved Kjørkjehaugen, id nr 29585 i Askeladden. Funnområdet 

strekker seg fra 40 m V/NV for den gamle låven på nordsiden av riksveien på gnr. 

138/1, og til 45 m Ø for jordeinnkjørsel på beitet på gnr. 138/4.  

Kartreferanse (lok. 5):  ØK, CK 077-5-1. Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 33, N: 

 6805412, Ø:  246382.  

LokalitetsID:  116641/116642/116643  

 

 

 

 

 



130/3,138/1,4, 141/1,2, Øyer kommune  08/14522 

 26 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

C56955/1-3  

Dyrkningsspor fra middelalder/nyere tid fra HONG NORDRE (141/1,2), ØYER 

K., OPPLAND. 

Prøver fra dyrkningsspor på lokalitet 8. Dyrkningslaget ble avskrevet på grunn av 

dateringen.  

   

1) Fra antatt dyrkningslag. Makrofossilprøve. Vekt: <0,1 g. Vedartsbestemt til bjørk. 

Prøven er radiologisk datert på bjørk til 6585±55 BP, calBC 5570-5440 (TUa-8028). 

2) Fra rydningsrøys S800. Makrofossilprøve 

3) Fra antatt dyrkningslag, S801. Pollenprøver. Pollenserie PP1-7. Alle prøvene var 

tilnærmet pollentomme, men inneholdt kullstøv. Prøvene er forbrukt ved analyse.  

   

Orienteringsoppgave:  Jevnt skrånende jorde ned mot rv 254 som danner en relativt 

bratt erosjonskant ut mot veibanene. I N avgrenses jordet av gårdsvein inn til gården, 

før åkermarka stiger relativt bratt videre nordover.Ligger på sådd gresseng mellom rv 

254 og vestlig innkjørsel til gården. Lokaliteten ligger midtveis ute på jordet, innenfor 

et 15 meters belte umiddelbart N for riksveien. 90 m V/SV for nyere driftsbygning på 

gården, og 70 m Ø fra der oppkjørselen til gården tar av fra riksveien.  

Kartreferanse:  ØK, CK 077-5-1. Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 33, N:  6805465, Ø: 

 245669.  

LokalitetsID:  116645 
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8.5. TEGNINGER 

Tegn. 

nr. 

Lok. S. nr. Tolkning Dato Sign. 

1 5 1 Kokegrop, plan og profil 31.10.08 Monika 

Serafinska 

(MS) 

2 5 2 Stolpehull, plan og profil 31.10.08 Hege Presttun 

Hellesøe 

(HPH) 

3 5 3 lag med jord og litt trekull. 29.10.08 MS 

4 5 4 Mulig stolpehull?, plan og 

profil. 

29.10.08 MS 

5 5 6 Kokegrop, plan og profil 30.10.08 MS 

6 5 7, 8 Kokegrop og grøft, plan og 

profil 

04.11.08 HPH 

7 5 8 grøft, profil snitt 2 04.11.08 HPH 

8 5 9 kokegrop, plan og profil 11.11.08 MS 

9 5 10 kokegrop, plan og profil 12.11.08 HPH 

10 5 11 bryggesteinslag, profil 31.10.08 HPH 

11 5 16 kokegrop, plan og profil 10.11.08 HPH 

12 5 17 kokegrop, plan og profil 10.11.08 MS 

13 5 18,19 Mulige stolkehull 30.10.08 MS 

14 5 20 Avskrevet som steinopptrekk 04.11.08 HPH 

15 5 21 Kokegrop, plan og profil 02.11.08 MS  

16 5 22 Kokegrop, plan og profil 03.11.08 HPH 

17 5 23 Mulig stolpehull, plan 04.11.08 MS  

18 5 24 Kokegrop/ildsted, plan og 

profil 

03.11.08 HPH 

19 5 25 Mulig stolpehull 31.10.08 MS 

20 5 26 Stolpehull, plan og profil 04.11.08 HPH 

30 5 27 Grop/Mulig stolpe, plan og 

profil 

04.11.08 HPH 

31 5 28 Stolpehull, plan og profil 03.11.08 MS 

32 5 30 Grop/Stolpehull, plan og 

profil 

31.10.08 MS 

33 5 31 Mulig stolpehull 04.11.08 MS 

34 1 100, 

101, 

102, 

103 

Bryggesteinslag, steinstreng, 

nedgravning, grop. Profil. 

11.11.08 HPH  

35 2 200 Rydningsrøys 11.11.08 MS 

36 2 201, 

202 

Profiltegning av dyrkningslag 07.11.08 MS 

37 8 800 Rydningsrøys, profil 13.11.08 MS 

38 8 801 Fossilt dyrkningslag 13.11.08 HPH 
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8.6. FOTOLISTE  

Filnavn Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot Utfyllende_Info 

Cf34017_001.jpg Lok. 8, før utgravning SØ Fotograf: Monika Serafinska 

Cf34017_002.jpg Lok. 8, før utgravning SØ Fotograf: MS 

Cf34017_003.jpg Lok. 8 før utgravning V Fotograf: MS 

Cf34017_004.jpg Utsikt fra lok. 1. Ø Fotograf: MS 

Cf34017_005.jpg Lok. 1 og 2 før gravning SØ Fotograf: MS 

Cf34017_006.jpg Lok. 3 S Fotograf: MS 

Cf34017_007.jpg Registreringssjakt 32 S Fotograf: MS 

Cf34017_008.jpg Registreringssjakt 32 N Fotograf: MS 

Cf34017_009.jpg S5, plan V Fotograf: MS 

Cf34017_010.jpg S5, plan Ø Fotograf: MS 

Cf34017_011.jpg S4, plan Ø Fotograf: MS 

Cf34017_012.jpg S3, plan Ø Fotograf: MS 

Cf34017_013.jpg Registreringssjakt 31 S Fotograf: Hege Presttun Hellesøe 

Cf34017_014.jpg S6, plan N Fotograf: HPH 

Cf34017_015.jpg S7, plan N Fotograf: HPH 

Cf34017_016.jpg S8, plan, nærbilde V Fotograf: HPH 

Cf34017_017.jpg S8 og S7, plan V Fotograf: HPH 

Cf34017_018.jpg Registreringssjakt 33 S Fotograf: HPH 

Cf34017_019.jpg S1, plan N Fotograf: HPH 

Cf34017_020.jpg S2, plan N Fotograf: HPH 

Cf34017_021.jpg Registreringssjakt 34 NØ Fotograf: MS 

Cf34017_022.jpg Registreringssjakt 34 Ø Fotograf: MS 

Cf34017_023.jpg S10, plan SØ Fotograf: MS 

Cf34017_024.jpg S9, plan N Fotograf: MS 

Cf34017_025.jpg Arbeidsbilde NV Fotograf: HPH 

Cf34017_026.jpg S11, plan NV Fotograf: HPH 

Cf34017_027.jpg S12, plan SV Fotograf: HPH 

Cf34017_028.jpg S4, profil S Fotograf: MS 

Cf34017_029.jpg S3, profil Ø Fotograf: MS 

Cf34017_030.jpg Arbeid i snøvær V Fotograf: MS 

Cf34017_031.jpg Arbeid i snøvær V Fotograf: MS 

Cf34017_032.jpg Arbeid i snøvær N Fotograf: MS 

Cf34017_033.jpg Arbeid i snøvær V Fotograf: MS 

Cf34017_034.jpg S6, profil V Fotograf: MS 

Cf34017_035.jpg S19 og S18 NV Fotograf: MS 

Cf34017_036.jpg S19, plan NV Fotograf: MS 

Cf34017_037.jpg S18, plan NØ Fotograf: MS 

Cf34017_038.jpg S18 og S19, profil NV Fotograf: MS 

Cf34017_039.jpg S11, profil NV Fotograf: HPH 

Cf34017_040.jpg S11, nærbilde NV Fotograf: HPH 

Cf34017_041.jpg S11, nærbilde NV Fotograf: HPH 

Cf34017_042.jpg S1, profil N Fotograf: MS 

Cf34017_043.jpg S25, plan N Fotograf: MS 

Cf34017_044.jpg S25, profil NV Fotograf: MS 

Cf34017_045.jpg S2, profil N Fotograf: HPH 

Cf34017_046.jpg S30, plan N Fotograf: MS 

Cf34017_047.jpg S24, plan N Fotograf: HPH 

Cf34017_048.jpg S24, profil N Fotograf: HPH 

Cf34017_049.jpg S22, plan N Fotograf: HPH 

Cf34017_050.jpg S22, plan Ø Fotograf: HPH 

Cf34017_051.jpg S30, profil N Fotograf: MS 

Cf34017_052.jpg S28, plan Ø Fotograf: MS 

Cf34017_053.jpg S22, profil Ø Fotograf: HPH 

Cf34017_054.jpg S22, profil Ø Fotograf: HPH 

Cf34017_055.jpg S28, profil NØ Fotograf: MS 

Cf34017_056.jpg S28, profil NØ Fotograf: MS 

Cf34017_057.jpg S21, plan Ø Fotograf: MS 

Cf34017_058.jpg S7, profil VNV Fotograf: HPH 

Cf34017_059.jpg S21, profil V Fotograf: MS 

Cf34017_060.jpg S8, snitt 1, profil ØSØ Fotograf: HPH 

Cf34017_061.jpg S8, nærbilde, plan VNV Fotograf: HPH 

Cf34017_062.jpg S8, snitt 2, profil ØSØ Fotograf: HPH 

Cf34017_063.jpg S20, plan NV Fotograf: HPH 

Cf34017_064.jpg S26, plan N Fotograf: HPH 
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Cf34017_065.jpg S31, plan N Fotograf: MS 

Cf34017_066.jpg S26, profil ØNØ Fotograf: HPH 

Cf34017_067.jpg S27, plan NNV Fotograf: HPH 

Cf34017_068.jpg Arbeidsbilde N Fotograf: HPH 

Cf34017_069.jpg S23, plan V Fotograf: MS 

Cf34017_070.jpg Oversikt lok. 1 og 2 S Fotograf: MS 

Cf34017_071.jpg Utsik fra lok. 1 Ø Fotograf: MS 

Cf34017_072.jpg Utsikt fra lok. 1 og 2. Ø Fotograf: MS 

Cf34017_073.jpg Lok 1 og 2 S Fotograf: MS 

Cf34017_074.jpg Lok. 1 og 2. NØ Fotograf: MS 

Cf34017_075.jpg Utsikt fra lok. 1. N Fotograf: MS 

Cf34017_076.jpg Lok. 1 og 2 S Fotograf: MS 

Cf34017_077.jpg Lok 1, avdekket S Fotograf: MS 

Cf34017_078.jpg Lok. 1, avdekket. Ø Fotograf: MS 

Cf34017_079.jpg Lok 1, avdekket N Fotograf: MS 

Cf34017_080.jpg Lok. 1, avdekket. NØ Fotograf: MS 

Cf34017_081.jpg S100, plan N Fotograf: MS 

Cf34017_082.jpg S102, plan S Fotograf: MS 

Cf34017_083.jpg S102, plan V Fotograf: MS 

Cf34017_084.jpg S200, plan Ø Fotograf: MS 

Cf34017_085.jpg S200 N Fotograf: MS 

Cf34017_086.jpg S200, plan V Fotograf: MS 

Cf34017_087.jpg S200, plan S Fotograf: MS 

Cf34017_088.jpg S201, plan Ø Fotograf: MS 

Cf34017_089.jpg Lok. 2. S Fotograf: MS 

Cf34017_090.jpg S202, plan S Fotograf: MS 

Cf34017_091.jpg S202, plan S Fotograf: MS 

Cf34017_092.jpg S202, plan S Fotograf: MS 

Cf34017_093.jpg S202, plan S Fotograf: MS 

Cf34017_094.jpg Lok. 2 Ø Fotograf: MS 

Cf34017_095.jpg Lok. 2 Ø Fotograf: MS 

Cf34017_096.jpg Dyrkningsprofil på look. 2. N Fotograf: MS 

Cf34017_097.jpg Dyrkningsprofil på lok. 2. N Fotograf: MS 

Cf34017_098.jpg Dyrkningsprofil på lok. 2, nærbilde N Fotograf: MS 

Cf34017_099.jpg Dyrkningsprofil på lok. 2, nærbilde. N Fotograf: MS 

Cf34017_100.jpg Dyrkningsprofil på lok. 2, nærbilde. N Fotograf: MS 

Cf34017_101.jpg Pollensøyle i dyrkningsprofil på lok. 2. N Fotograf: MS 

Cf34017_102.jpg S17, plan N Fotograf: MS 

Cf34017_103.jpg S16, nærbilde (venstre) N Fotograf: HPH 

Cf34017_104.jpg S16, nærbilde (midten) N Fotograf: HPH 

Cf34017_105.jpg S16, nærbilde (høyre) N Fotograf: HPH 

Cf34017_106.jpg S17, profil Ø Fotograf: MS 

Cf34017_107.jpg S16 (venstre), profil N Fotograf: HPH 

Cf34017_108.jpg S31, profil V Fotograf: MS 

Cf34017_109.jpg S31, profil V Fotograf: MS 

Cf34017_110.jpg S31, profil V Fotograf: MS 

Cf34017_111.jpg S16 (høyre), profil S Fotograf: HPH 

Cf34017_112.jpg S16 (høyre, midten), profil S Fotograf: HPH 

Cf34017_113.jpg S27, profil V Fotograf: MS 

Cf34017_114.jpg S9, plan NØ Fotograf: MS 

Cf34017_115.jpg S100, S101 og S102, profil NV Fotograf: HPH 

Cf34017_116.jpg S100, lok. 1, nr.1 fra venstre V Fotograf: HPH 

Cf34017_117.jpg S100, nærbilde nr. 2 fra venstre V Fotograf: HPH 

Cf34017_118.jpg S102, lok 1 nærbilde nr. 3 fra venstre V Fotograf: HPH 

Cf34017_119.jpg S100, lok 1, nærbilde nr. 4 fra venstre V Fotograf: HPH 

Cf34017_120.jpg S100, lok. 1, nærbilde nr. 5 fra venstre V Fotograf: HPH 

Cf34017_121.jpg S101, lok 1, nærbilde nr. 6  fa venstre. V Fotograf: HPH 

Cf34017_122.jpg S200, profil Ø Fotograf: MS 

Cf34017_123.jpg S200, nærbilde (sørlig side) Ø Fotograf: MS 

Cf34017_124.jpg S200, nærbilde av midten Ø Fotograf: MS 

Cf34017_125.jpg S200, nærbilde av nordlig del Ø Fotograf: MS 

Cf34017_126.jpg Arbeidsbilde Ø Fotograf: HPH 

Cf34017_127.jpg S200, pollensøyle A Ø Fotograf: MS 

Cf34017_128.jpg S9, profil NØ Fotograf: MS 

Cf34017_129.jpg S10, profil NØ Fotograf: HPH 

Cf34017_130.jpg S10, profil NØ Fotograf: HPH 

Cf34017_131.jpg S800, nærbilde V Fotograf: MS 

Cf34017_132.jpg S800, nærbilde N Fotograf: MS 
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Cf34017_133.jpg S800, plan V Fotograf: MS 

Cf34017_134.jpg S800, plan S Fotograf: MS 

Cf34017_135.jpg Dyrkningsprofil på lok. 8 S Fotograf: HPH 

Cf34017_136.jpg S800, nærbilde nr. 1 fra øst S Fotograf: MS 

Cf34017_137.jpg S800, nærbilde nr. 2 fra øst S Fotograf: MS 

Cf34017_138.jpg S800, nærbilde nr. 3 fra øst S Fotograf: MS 

Cf34017_139.jpg S800, nærbilde nr. 4 fra øst S Fotograf: MS 

Cf34017_140.jpg S800, nærbilde nr. 5 fra øst S Fotograf: MS 

Cf34017_141.jpg S800, nærbilde nr. 6 fra øst S Fotograf: HPH 

Cf34017_142.jpg S800, nærbilde nr. 7 fra øst S Fotograf: MS 

Cf34017_143.jpg S800, nærbilde nr.8 fra øst S Fotograf: MS 

Cf34017_144.jpg S800, profilbilde nr. 1 fra vest S Fotograf: MS 

Cf34017_145.jpg S800, profilbilde nr. 2 fra vest S Fotograf: MS 

Cf34017_146.jpg S800, profilbilde nr. 3 fra vest. S Fotograf: MS 

Cf34017_147.jpg Pollensøyle i dyrkningsprofil på lok.8 S 
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8.7. ANALYSER  
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8.8. KART 
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